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Sumário Executivo

O EISA destacou uma equipa constituída por 5 especialistas para realizar uma
avaliação técnica das eleições autárquicas de 20 de Novembro de 2013 realizadas
em Moçambique. A Equipa Técnica oficialmente chegou a Maputo no dia 10 de
Novembro de 2013. Durante doze dias de observação, a Equipa Técnica do EISA
consultou intervenientes e observou as etapas finais das campanhas e o dia de
eleições nos sete municípios do norte, centro e sul de Moçambique: Mocímboa da
Praia, Pemba, Nacala, Ilha de Moçambique, Quelimane, Beira e Maputo Cidade. Um
membro da equipa observou as eleições que foram adiadas em Nampula no dia 1
de Dezembro de 2013.
A Equipa usou os Princípios para a Administração Monitoria e Observação Eleitoral
na Região da SADC (PEMMO) como base da sua avaliação das Eleições Autárquicas
moçambicanas. O PEMMO é um documento elaborado pelo EISA e pelo Fórum das
Comissões Eleitorais (Electoral Commissions Forum – ECF) dos países da SADC.
Define as normas e as melhores práticas para a realização e avaliação de eleições na
região da SADC. A sua avaliação também se baseou noutras referências internacionais,
designadamente a Carta Africana da Democracia, Eleições e Governação (African
Charter on Democracy, Elections and Governance); a Declaração da OUA/UA sobre
os Princípios que Regem as Eleições Democráticas; os Princípios e Directivas da SADC
que Regem as Eleições Democráticas, a Declaração de Princípios Internacionais para
a Observação de Eleições e o código de conduta dos Observadores Internacionais.
Ao invés de tirar uma conclusão geral, esta equipa de avaliação técnica gostaria de
destacar as tendências registadas na administração eleitoral em Moçambique. Do lado
positivo, existe legislação parcialmente melhorada e a CNE geriu o procedimento
de selecção das candidaturas de uma forma exemplar. Do lado negativo, regista-se
um aumento de violência relacionada com as eleições e um comportamento mais
visivelmente de favorecimento por parte de algumas forças de segurança e do pessoal
das assembleias de voto. A Equipa também verificou problemas no processo de
apuramento. Estes problemas são particularmente sensíveis, uma vez que tendem
a afectar a credibilidade da eleição como processo de legitimação para a atribuição
de poder político e administrativo. Ao apresentar estas questões específicas, o EISA
apela para as autoridades que tomem as medidas necessárias com o objectivo de
conter e reverter as tendências negativas tendo em vista as eleições presidenciais,
legislativas e para as assembleias provinciais de 2014.
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Metodologia da missão

O EISA luta pela excelência na promoção de eleições credíveis, democracia
participativa, uma cultura de direitos humanos e o fortalecimento das instituições
de governação para a consolidação da democracia em África. Neste sentido, o EISA
realiza uma pesquisa aplicada, acções de capacitação, advocacia e outras intervenções
dirigidas. É neste âmbito que o EISA coloca missões de observação eleitoral para
avaliar o contexto e a realização de eleições no continente.
O EISA destacou uma equipa constituída por 5 especialistas para a realização
de uma avaliação técnica das eleições autárquicas de 20 de Novembro de 2013
em Moçambique. A Equipa Técnica oficialmente chegou a Maputo no dia 10 de
Novembro de 2013. Durante doze dias de observação, a Equipa Técnica do EISA
consultou intervenientes e observou as etapas finais das campanhas e o dia das
eleições em sete municípios do norte, centro e sul de Moçambique: Mocímboa da
Praia, Pemba, Nacala, Ilha de Moçambique, Quelimane, Beira e Maputo Cidade.
Um membro da equipa observou as eleições adiadas em Nampula no dia 1 de
Dezembro de 2013.
A Equipa usou os Princípios para a Administração Monitoria e Observação Eleitoral
na Região da SADC (PEMMO) como base da sua avaliação das Eleições Autárquicas
moçambicanas. O PEMMO é um documento elaborado pelo EISA e pelo Fórum das
Comissões Eleitorais (ECF) dos países da SADC. Define as normas e as melhores
práticas para a realização e avaliação de eleições na região da SADC. A sua avaliação
também se baseou noutras referências internacionais, designadamente a Carta
Africana da Democracia, Eleições e Governação; a Declaração da OUA/UA sobre os
Princípios que Regem as Eleições Democráticas; os Princípios e Directivas da SADC
que Regem as Eleições Democráticas, a Declaração de Princípios Internacionais para
a Observação de Eleições e o código de conduta dos Observadores Internacionais.
A equipa do EISA trabalhou em estreita colaboração com observadores nacionais, em
particular com o Observatório Eleitoral (OE). Essa colaboração incluiu a formação e
serviços de assistência técnica ao OE e a troca de informações e partilha de conclusões.
A Equipa Técnica realizou uma variedade de actividades, nomeadamente pesquisa
de gabinete, entrevistas estruturadas e abertas com intervenientes do processo
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eleitoral, participação em conferências de imprensa, assistência a comícios de partidos
políticos e observação de actividades preparatórias pelos órgãos de administração
eleitoral. As actividades da campanha e o Dia de Eleições, incluindo a contagem das
urnas, foram abrangidas pela observação directa da Equipa Técnica em municípios
seleccionados. O apuramento e o anúncio dos resultados foram acompanhados
através de relatos indirectos (órgãos de informação, cidadãos observadores, declarações
dos partidos /candidatos). Os documentos analisados incluem o quadro legal das
eleições autárquicas em Moçambique, relatórios e análises de eleições anteriores
e a cobertura dos órgãos de informação. Através destas actividades, puderam ser
cobertas todas as fases dos preparativos para as eleições, incluindo a fase pré-eleições,
eleições e pós-eleições imediata.
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Introdução

O EISA tem vindo a observar as eleições presidenciais e legislativas realizadas
em Moçambique desde 1999. Embora o EISA normalmente não observe eleições
autárquicas, a decisão de destacar a sua primeira equipa de avaliação técnica para
o processo de eleições autárquicas em Moçambique foi em resposta aos recentes
desenvolvimentos no contexto político de Moçambique e à relação directa deste
processo eleitoral autárquico com as eleições presidenciais, legislativas e provinciais,
cuja realização está prevista para 2014. Também houve uma exigência da parte dos
parceiros internacionais em Moçambique para que observadores internacionais
estivessem presentes durante as eleições como forma de contribuir para a integridade
do processo e aumentar a confiança do povo moçambicano no seu sistema eleitoral.
O presente relatório abarca apenas as eleições autárquicas de 2013.
Esta missão também teve como objectivo dar seguimento às recomendações feitas
pelas anteriores missões de observação do EISA. Os principais pontos levantados
no relatório de observação das eleições gerais e para as assembleias provinciais de
2009 foram:
• Constatou-se que a CNE não era percebida como um órgão independente e
imparcial. Por conseguinte, foi recomendado que os requisitos e procedimentos
de selecção dos membros da CNE, em especial os representantes da sociedade
civil, fossem mais transparentes e que a lei em si fosse mais clara e mais
específica no que diz respeito à selecção de representantes da CNE escolhidos
das OSC;
• A missão recomendou que as autoridades moçambicanas garantissem que se
confira a todos os partidos políticos o seu direito de participar em eleições
evitando a exigência de apresentação de documentos à última da hora pelos
partidos e candidatos;
• O relatório apelou aos moçambicanos para que criem mecanismos
institucionais sólidos destinados à prevenção, gestão e resolução de litígios
relacionados com eleições. Como parte dos mecanismos para gerir litígios
relacionados com eleições, recomendou-se que Moçambique considerasse a
possibilidade de introdução de um Código de Conduta obrigatório que os
partidos assinam antes das eleições e se comprometem a seguir ao longo de
todo o ciclo eleitoral;
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• O relatório apelou ainda à CNE, ao STAE e ao Conselho Constitucional que
agilizassem o processamento dos resultados eleitorais de modo a evitar a
longa espera registada em eleições anteriores;
• O relatório incentivou a CNE a demonstrar maior transparência na
administração do processo eleitoral e a explicar as decisões em tempo útil a
todos os intervenientes.
A equipa prestou particular atenção a estas recomendações anteriores ao realizar
a avaliação técnica.
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Visão histórica
e política
1.1 Antecedentes políticos
1.2 Tendências Eleitorais

Antecedentes políticos

Após uma luta de 10 anos dirigida pela Frente de Liberação de Moçambique
(FRELIMO), Moçambique conquistou a sua independência do regime
colonial português em 1975. O facto de a FRELIMO ter conduzido a luta
de liberação resultou numa situação em que esta se apresentasse como
legítimo representante do povo moçambicano, sem qualquer necessidade
de eleições. Foi estabelecido um estado monopartidário sob a liderança de
Samora Machel, o carismático primeiro Presidente da República Popular de
Moçambique.
A opção da FRELIMO de seguir um projecto Marxista-Leninista de
edificação de estado rapidamente gerou resistência. A Resistência Nacional
Moçambicana (RENAMO), com o apoio do governo da Rodésia, do governo
do apartheid na África do Sul e com o apoio tácito dos governos de Daniel
Arap Moi do Quénia e de Hastings Kamuzu Banda do Malawi, desencadeou
uma guerra civil contra a FRELIMO em 1976.
O conflito armado de 16 anos bloqueou o desenvolvimento económico,
destruiu uma parte significativa da infra-estrutura pública (pontes, linhas de
transmissão de electricidade, escolas e hospitais) e transformou Moçambique
num dos países mais pobres do mundo. Reconhecendo o impasse económico e
militar, a FRELIMO optou por uma economia liberal e mudou a Constituição
em 1990 com o objectivo de abrir caminho para um regime multipartidário. O
1
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conflito armado, que durou mais tempo do que a luta de libertação nacional,
chegou ao fim após a assinatura do Acordo Geral de Paz (AGP) em 1992.
Este acordo permitiu ao país recuperar economicamente e abraçar um novo
projecto de edificação de um estado democrático. O AGP abriu caminho para
muitos desenvolvimentos importantes em Moçambique, nomeadamente e
mais importante a desmobilização das forças quer da RENAMO quer da
FRELIMO, assim como a realização de eleições num futuro imediato.
O que durante muito tempo foi considerado uma história de sucesso em
África de resolução de conflitos foi posto em causa este ano. A RENAMO
anunciou um boicote das eleições municipais sob o argumento de que a
FRELIMO tinha uma influência total sobre os órgãos de administração
eleitoral por intermédio de uma maioria de facto nas estruturas e processos
decisórios. A RENAMO afirmou que esta influência permitiu fraude eleitoral
no passado e a menos que este aspecto fosse devidamente resolvido, não
participariam na corrida eleitoral. Apesar da resistência da RENAMO, foi
aprovada uma nova legislação eleitoral em Fevereiro de 2013. A FRELIMO,
o Movimento Democrático de Moçambique (MDM) e a sociedade civil
avançaram com a composição de uma nova Comissão Nacional de Eleições.
A RENAMO recusou-se a designar os seus dois membros para a CNE.
Em 2013, o país testemunhou um revés em termos de estabilidade política
e paz. A RENAMO lançou um primeiro ataque armado contra cidadãos
na região central de Muxungue em Junho de 2013, logo após o início do
processo de registo de eleitores. Houve uma escalada desta situação em
que se registaram vários ataques armados, (em paralelo com negociações
improdutivas) e uma retirada forçada do líder da RENAMO, Afonso
Dhlakama, para o mato. Na altura em que foram realizadas as eleições
autárquicas, não era conhecido o paradeiro de Dhlakama. A escalada da
violência armada foi complicada por uma onda de sequestros nas vésperas
das eleições. Isto resultou em protestos civis sem precedentes contra o que é
visto como uma posição intransigente e cada vez mais beligerante por parte
do governo. O governo, por sua vez, argumenta que a RENAMO nunca
desmobilizou na totalidade, tendo mantido uma guarda armada ilegal e
utiliza este argumento para reforçar a sua vantagem política.1

1		 http://allafrica.com/stories/201308060254.html e http://allafrica.com/stories/201308140410.html
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É com este pano de fundo pouco comum de inquietação pública com a situação
de segurança a deteriorar-se, um conflito armado interno a desenvolverse e um boicote da RENAMO que as quartas eleições autárquicas foram
realizadas. A complexidade do contexto foi exacerbada por tensões crescentes
dentro do partido no poder devido à falta de clareza na sua nomeação para
as eleições presidenciais, a serem realizadas em Outubro de 2014.
1.2

Tendências Eleitorais

Com base no AGP, na Constituição de 1990 e na Lei Eleitoral de 1993,
Moçambique realizou as suas primeiras eleições presidenciais e legislativas
democráticas em Dezembro de 1994. A Comissão Nacional de Eleições
(CNE) foi incumbida com a responsabilidade geral de realizar as eleições,
apoiada pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) como
seu braço executivo. Apesar de as eleições terem enfrentado dificuldades,
um número significativo de eleitores inscritos (80%) compareceu para
votar, o que significa um compromisso com a paz, a democracia e o futuro
de Moçambique. A corrida presidencial foi confortavelmente ganha pelo
titular Joaquim Chissano, da FRELIMO com 53,3% dos votos, com Afonso
Dhlakama da RENAMO em segundo lugar com 33,73% dos votos2. A situação
foi a mesma em relação aos resultados das eleições legislativas, em que a
FRELIMO ganhou 129 assentos, alcançando assim a maioria e a RENAMO
tornou-se assim a oposição oficial do país no parlamento com 112 assentos.
Em 1998, foram realizadas as primeiras eleições autárquicas no país. No
entanto, estas eleições não foram sem controvérsia. Citando uma série de
preocupações, sendo a principal delas o registo desorganizado de eleitores,
a RENAMO boicotou as eleições. As eleições tiveram lugar com um número
sombrio de eleitores de 15%. A FRELIMO venceu as eleições em todos os
33 municípios.
As segundas eleições presidenciais e parlamentares ocorreram em 1999. O
resultado eleitoral permaneceu o mesmo, mas os resultados das eleições
presidenciais eram próximos. A FRELIMO obteve 52,29% dos votos e a
RENAMO 47,71%. A RENAMO recusou-se a aceitar os resultados, alegou
fraude generalizada e ameaçou que os seus deputados eleitos não tomariam
2		 http://africanelections.tripod.com/mz.html
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posse no parlamento, mas eventualmente acabaram fazendo. Embora
resolvida a curto prazo, a disputa em torno das eleições de 1999 lançou uma
sombra de dúvida em relação a uma manipulação (percebida) mais a longo
prazo nas eleições moçambicanas
As segundas eleições autárquicas tiveram lugar em 2003. O número de
participantes duplicou por várias razões, incluindo o facto de os dois
principais partidos concorreram a todos os 33 municípios. A RENAMO
venceu as eleições para presidente do Conselho Municipal em 5 autarquias
e, pela primeira vez, um partido de oposição ganhou algum poder executivo,
embora a nível local.
As terceiras eleições presidenciais e legislativas tiveram lugar em 2004.
Após 2 anos de intenso trabalho para reformular as estruturas partidárias a
todos os níveis, o candidato presidencial da FRELIMO, Armando Guebuza,
venceu de forma convincente com 63,74% dos votos. Afonso Dhlakama, da
RENAMO, ficou em segundo lugar com 31,74 % dos votos. Ao mesmo tempo,
a RENAMO perdeu uma parte considerável de seu eleitorado. A RENAMO,
juntamente com outros partidos da oposição, apresentou uma reclamação ao
Conselho Constitucional sobre os resultados. A denúncia foi rejeitada pelo
Conselho Constitucional. O Conselho reconheceu que a eleição tinha sido
manchada por irregularidades, nomeadamente a invalidação intencional de
votos por pessoal corrupto das assembleias de voto. No entanto, este órgão
afirmou que essa adulteração de votos não tinha sido numa escala suficiente
para alterar os resultados das eleições 3.
As eleições autárquicas de 2008 viram confirmada a primeira expansão do
número de municípios de 33 para 43. A FRELIMO reforçou a sua hegemonia
eleitoral. A RENAMO perdeu todos os seus cinco municípios: 4 para a
FRELIMO e 1 para o Presidente do Conselho Municipal da RENAMO na
Beira, Daviz Simango, que passou a concorrer como candidato independente
depois de o líder da RENAMO Dhlakama ter rejeitado o popular edil como
candidato a um segundo mandato. Este último criou um novo partido
político (MDM), em grande parte construído com base no capital político da
RENAMO, mas com um líder mais jovem e dinâmico que procurava atrair
3		

Deliberação 30/CC/2004 (http://www.cconstitucional.org.mz/Jurisprudencia/30-CC-2004)
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o grupo crescente de jovens eleitores urbanos e demonstrando capacidade
de gestão através de uma governação autárquica orientada para resultados.
Em 2009, foram introduzidas eleições para as assembleias provinciais, as
quais deverão ser realizadas em conjunto com as eleições presidenciais e
legislativas nacionais. A FRELIMO ganhou a presidência com uma ampla
margem de 75,01 % contra 16,41% da RENAMO. Também obteve uma
maioria qualificada de 191 assentos no parlamento que, pela primeira vez
na era multipartidária, permitiu que um partido alterasse unilateralmente a
Constituição. A representação da RENAMO continuou a diminuir e o MDM
conseguiu chegar ao parlamento com uma pequena fracção – 8 lugares.
Embora os resultados tenham sido aceites, as eleições foram marcadas por
controvérsia, especialmente em relação à rejeição contestada de listas do
MDM em 8 dos 11 círculos eleitorais e anomalias claras nos resultados em
várias zonas (Tete e Gaza) que apontavam para o enchimento de urnas4. A
controvérsia sobre o processo eleitoral resultou numa disputa entre o governo
e seus parceiros de desenvolvimento internacionais. Como resultado, o
governo teve de se comprometer com a reforma eleitoral com base nas
recomendações de missões de observação, a fim de restabelecer a confiança
nacional e internacional no sistema eleitoral.
Considera-se que a legislação em vigor, aprovada em Fevereiro de 2013,
corresponde parcialmente a essa expectativa.

4

Ver Boletim do Processo Político de Moçambique, Edição 43 de 19 de Novembro de 2009 (http://
www.open.ac.uk/technology/Mozambique/sites/www.open.ac.uk.technology.Mozambique/
files/pics/d128149.pdf) e Marc De Tollenaere, Análise de selecção de candidaturas para as eleições
presidenciais, parlamentares e provinciais de 2009, in Observatório Eleitoral, Moçambique Democrático – Espelhado nas Eleições Autárquicas, Presidenciais, Legislativas e Assembleias Provinciais
de 2008 e 2009, Abril de 2012.
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Quadro Jurídico
2.1 A Constituição

2.2 Legislação Eleitoral
2.3
2.4
2.5

Órgãos de administração eleitoral
Sistema eleitoral
Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas

A Constituição de Moçambique (aprovada em 1990 e alterada em 2004), a lei
sobre a Comissão Nacional de Eleições (Lei 6/ 2013), a Lei do Recenseamento
(Lei 5/ 2013), a Lei de Eleições Autárquicas (Lei 7/ 2013) e a lei sobre as
eleições presidenciais e legislativas (Lei 8/ 2013, capítulo III, artigos 263 a
269 sobre a observação) estabelece o quadro jurídico e institucional para as
eleições autárquicas, desde que a primeira legislação eleitoral foi negociada
após a assinatura do AGP. Até 2007, a legislação eleitoral foi negociada e
acordada entre a FRELIMO e a RENAMO. Em 2007, e novamente em 2013,
a FRELIMO aprovou leis eleitorais sem o consentimento da RENAMO. A
RENAMO interpretou isso como uma violação do AGP que, na sua opinião,
garante que questões eleitorais devem ser matéria de consenso bipartidário.
A FRELIMO, por seu lado, sentiu que não chegar a um consenso após longas
negociações não poderia colocar em risco a organização de eleições e a
aprovação de nova legislação não podia ser mais adiada.
2.1

A Constituição

A Constituição de 2004 garante as liberdades políticas (Capítulo 4), bem
como o direito à participação política. A Constituição declara claramente
que os moçambicanos exercem o poder através de sufrágio universal directo,
secreto e periódico, por meio de um referendo sobre as grandes questões
nacionais e através da participação democrática permanente nos assuntos
do governo. A liberdade de associação, de expressão e de movimento
também está consagrada na Constituição. A Constituição prevê igualmente
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a criação de um Estado organismo de administração eleitoral independente
e prevê a resolução de conflitos relacionados com as eleições. Estipula ainda
procedimentos de alteração da Constituição.
A Constituição estabelece um sistema descentralizado de governo em que
existem estruturas executivas e de representação nos níveis subnacionais. A
nível provincial, a estrutura executiva é nomeada, enquanto as assembleias
provinciais são eleitas. Todos os distritos têm estruturas de governação
nomeadas. A Constituição prevê a possibilidade de estabelecer municípios
(Artigo 274). Estes municípios possuem presidentes e assembleias eleitos.
Neste momento, cerca de 30% dos moçambicanos (os que vivem em
municípios) podem eleger o seu governo local. O governo está a expandir
gradualmente o número de municípios (33 de 1998 a 2008, 43 até 2013 e 53
a partir destas eleições).
Assim, a missão nota que a Constituição garante suficientemente a realização
de eleições democráticas de acordo com os princípios consagrados na
Declaração da OUA/UA sobre os Princípios que Regem as Eleições
Democráticas e a Carta Africana para a Democracia, Eleições e Governação.

2.2 Legislação Eleitoral
A reforma da legislação eleitoral tem sido permanente, no sentido de que
a legislação alterada foi aprovada antes de cada ciclo eleitoral. Apesar de
sucessivas mudanças na legislação, o sistema eleitoral em si manteve-se
intacto. A legislação eleitoral de Moçambique é bastante detalhada e deixa
relativamente pouco para ser regulamentado pela Comissão Nacional de
Eleições. As reformas eleitorais não foram profundas e no geral tentaram
resolver alguns problemas técnicos registados durante o processo eleitoral
anterior ou abordar áreas de tensão entre os dois principais partidos. A
reforma eleitoral tem se concentrado fortemente na composição da CNE.
É largamente reconhecida a necessidade de mudar para um código eleitoral,
mas esse progresso não pôde ser alcançado durante a última ronda de
reformas. Por conseguinte, as eleições em Moçambique continuam a ser
reguladas por um “pacote” de leis diferentes. Para as eleições autárquicas
de 2013, as leis relevantes são:
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• A Lei 5/2013, que abrange o registo de eleitores (recenseamento
eleitoral);
• A Lei 6/2013, que define a composição e competências da Comissão
Nacional de Eleições;
• A Lei 7/2013, que estabelece o quadro legal para a eleição dos
presidentes dos conselhos municipais (edis) e membros das
assembleias municipais.
A Lei 4/2013 estabelece o quadro legal para a eleição dos membros das
assembleias provinciais, mas não se aplica a estas eleições. A Lei 8/2013
estabelece o quadro legal para a eleição do Presidente da República e os
membros da Assembleia da República. A parte desta lei que se refere à
observação eleitoral também é válida para estas eleições (artigos 244 a 269).
A Lei 5/2013 institucionaliza o recenseamento eleitoral. Todos os cidadãos
moçambicanos a partir dos 18 anos têm o dever de se recensear. O cadastro é
actualizado dentro de seis meses antes de cada eleição e é válido apenas para
esse ciclo eleitoral. O recenseamento eleitoral abrange o território nacional,
bem como os moçambicanos residentes no exterior. O recenseamento eleitoral
é feito por brigadas fixas e, como regra geral, os eleitores votam no mesmo
lugar onde se recensearam. Os cidadãos devem identificar-se com um
documento oficial ou por meio de duas testemunhas. É emitido um cartão
de eleitor como comprovativo. Quando um eleitor se muda para um círculo
eleitoral diferente, o recenseamento deve ser renovado e o antigo deve ser
anulado para evitar o duplo recenseamento. Entre o 2º e o 5º dia após o
período de recenseamento, os cadernos eleitorais são exibidos publicamente
para verificação e correcção. Não pode ser feita nenhuma alteração à lista
de eleitores a partir de 30 dias antes do dia da eleição. O STAE organiza a
lista de eleitores em cadernos de no máximo 800 eleitores e cada um desses
cadernos constituirá uma assembleia de voto.
A Lei 7/2013 estabelece as regras para a eleição de presidentes e membros das
assembleias municipais. Esta lei contém os princípios gerais que se aplicam
às eleições autárquicas, que garantem o direito de participar como eleitor e
como candidato, define as regras sobre a campanha e propaganda eleitorais,
define os procedimentos de votação e o processo para o contagem dos votos,
define o processo de apuramento, garante e especifica procedimentos de
reclamação e de recurso e define crimes eleitorais.
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A legislação aprovada no início de 2013 contém várias melhorias:
• O Artigo 26 explica muito melhor do que antes os requisitos formais
para as candidaturas;
• O artigo 64 é novo e explica muito melhor os direitos e deveres dos
membros das mesas numa tentativa de aumentar a transparência
e a possibilidade de reclamar;
• Torna absolutamente claro que os funcionários e observadores do
STAE/CNE agora também podem votar em qualquer assembleia
de voto dentro do círculo eleitoral em que se registaram.
Por outro lado, algumas inovações na lei alterada podem não constituir
necessariamente melhorias:
• O peso administrativo referente às candidaturas aumentou (Artigo
24) e embora este facto não estivesse na origem da rejeição das
listas, pode impedir a participação dos pequenos partidos e grupos
de cidadãos;
• O Artigo 76 indica que o número de boletins de voto deve corres
ponder ao número de eleitores. De novo, esta é uma medida contra
o enchimento das urnas, mas não é coerente com a disposição que
estabelece que os delegados dos partidos, o pessoal das mesas de
voto, os observadores, os jornalistas e a polícia podem votar numa
assembleia de voto em que não se tenham registado, desde que
seja no município em que se recensearam;
• A disposição de que os observadores tinham que vir de organi
zações não partidárias (Artigo 77/3 da lei 18/2007) foi retirada,
abrindo assim as portas para a participação de observadores dos
partidos;
• A disposição que estabelece que um agente da polícia está agora
autorizado a permanecer na assembleia de voto criou apreensão
no período que antecedeu as eleições e não estava inicialmente
claro como é que este assunto iria ser tratado no dia da votação.
O objectivo e a justificação desta disposição particular não estão
claros e podem potencialmente perturbar o processo de votação.
A missão notou que no dia da votação esta disposição não foi
uniformemente implementada.
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2.3 Órgãos de administração eleitoral

A lei 6/2013 define a Comissão Nacional de Eleições (CNE) como um órgão
do Estado que é independente de todos os outros poderes do Estado. Deve
actuar de uma maneira imparcial e deve obedecer apenas à Constituição e
às leis. A CNE é o único órgão supervisor de todos os aspectos e fases dos
processos eleitorais. Nas tarefas executivas, a CNE conta com o apoio de um
Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE). Embora o STAE
tenha autonomia em relação ao seu quadro de pessoal e orçamento, presta
contas à CNE quanto a todas as questões de carácter operacional. A CNE não
pode nomear nem demitir o director ou o pessoal do STAE. A subordinação
do STAE à CNE é, portanto, apenas de natureza funcional.
A CNE é constituída por 13 membros e é um órgão permanente. Os seus
membros devem ter idade mínima de 25 anos e mérito e competência
reconhecidos. Cinco membros são indicados pela FRELIMO, 2 pela RENAMO,
1 pelo MDM, 1 é juiz, 1 é promotor de justiça e 3 membros são propostos
pela sociedade civil. Os pares elegem um presidente entre os três membros
seleccionados da sociedade civil. A CNE é empossada pelo Presidente da
República. Os membros da CNE estão proibidos de se envolverem em
actividades políticas. Não podem ser demitidos do seu cargo, excepto por
motivos específicos previstos na lei. A CNE procura tomar decisões por
consenso, mas se não conseguir chegar a consenso, pode decidir por maioria
de votos.
Durante os ciclos eleitorais, a CNE é reforçada através da criação de comissões
provinciais e distritais / da cidade temporárias. Estas comissões não são
designadas pela CNE, mas sim pelos três principais partidos (FRELIMO 3,
RENAMO 2, MDM 1) e pela sociedade civil (5 membros). Elas elegem o seu
próprio presidente de entre membros da sociedade civil. No caso das eleições
autárquicas de 2013, o processo de selecção para as comissões provinciais
estava praticamente concluído na altura em que a CNE tomou posse. A
CNE verifica apenas os requisitos de ordem legal, mas na verdade não tem
opinião quanto à selecção destas Comissões que servem de estruturas de
apoio à CNE. Esta modalidade pode limitar o poder da CNE em relação
às suas estruturas de apoio e, em alguns casos durante as eleições de 2013,
houve indicações de que as comissões provinciais tinham ignorado ordens
do presidente da CNE5.
5

Um exemplo é a acreditação tardia e parcial de observadores nacionais em Sofala.
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O STAE possui braços permanentes a nível provincial e distrital / das cidades.
2.4

Sistema eleitoral

Os candidatos a presidentes de municípios devem ser apoiados pela
assinatura de pelo menos 1% dos eleitores registados no seu município. As
eleições são realizadas usando o sistema maioritário de duas voltas, em que
para ser eleito, um candidato deve ter pelo menos mais um voto do que
metade dos votos válidos. Na eventualidade de nenhum candidato obter
50%+1 dos votos válidos na primeira volta, tem lugar uma segunda volta
entre os dois candidatos mais votados (dentro de 30 dias após a validação
dos resultados da primeira volta).
As eleições para as Assembleias Municipais são realizadas por intermédio
de um sistema de listas de representantes proporcionais em que ambos os
partidos e grupos de cidadãos devidamente registados podem submeter listas
de candidatos. As listas nestas eleições são fechadas, ou seja, não é permitida
a transferência de nomes entre listas nem a mudança de posição dos nomes
contidos na lista. Os assentos são distribuídos de forma proporcional usando
o método de Hondt6. O número de assentos em cada assembleia municipal
é determinado pelo número de eleitores registados, em conformidade com
uma fórmula contida na lei dos municípios (lei 2/1997)7.
2.5

Financiamento dos Partidos Políticos e das
Campanhas

Ao contrário das eleições nacionais, os partidos e os candidatos participantes
não recebem financiamento específico do Estado para a campanha eleitoral.
Os partidos e grupos de cidadãos que concorrem às eleições autárquicas
angariam fundos de outras fontes. Os partidos com representação no
Parlamento obtêm um subsídio mensal proporcional à força da sua
6

O método de Hondt é um método da média mais alta (highest averages method) de atribuição de
assentos nas listas dos partidos de representação proporcional (party-list proportional representation).
O número de distribuição de cada candidato corresponde aos votos de cada partido divididos pela
sua posição na hierarquia do seu partido. São eleitos os candidatos com os números de distribuição
mais elevados nos partidos.
7		 Artigo 36 da lei 02/97: Municípios com um máximo de 20.000 registados têm uma assembleia de
13 membros eleitos; de 20.000 a 30.000 é de 17; de 30.000 a 40.000 aumenta para 21; de 40.000 para
60.000 a assembleia municipal terá 31 membros eleitos e acima de 60.000 o número será de 39. Os
municípios com mais de 100.000 eleitores registados obtêm um membro adicional da assembleia
por 20.000 eleitores registados.
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representação no Parlamento. Para estas eleições, apenas a FRELIMO e o
MDM tiveram o referido financiamento à sua disposição. Uma segunda fonte
possível são as quotas dos membros. Não existem dados sobre isto, mas só
pode representar um valor monetário substancial para a FRELIMO8, uma
vez que o número de membros de todos os outros partidos é demasiado
limitado. Uma terceira fonte são as doações dos membros e simpatizantes.
Muitas vezes, os candidatos recorrem ao empresariado local para a obtenção
de apoio financeiro ou em espécie.
Isto significa que existe uma discrepância acentuada na disponibilidade de
recursos, com a FRELIMO a jogar numa liga totalmente diferente, como
costuma ser o caso nos países com um partido no poder há muitos anos. Os
grupos de cidadãos e os partidos de menor expressão que participam nas
eleições autárquicas fazem-no com fundos pessoais muito limitados.
Ao abrigo da actual legislação eleitoral, os partidos não são obrigados a
prestar contas das receitas e despesas relacionadas com as eleições. A lei dos
partidos políticos (Lei 7/1991) estabelece no seu artigo 19 que os partidos
devem publicar as receitas e despesas anuais no Boletim da República e num
jornal de grande circulação, mas nenhum partido já o fez.

8

O Secretário-geral da FRELIMO afirma que o partido possui neste momento mais de 4.000.000 de
membros.

3
▼
▼
▼
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As eleições têm lugar em cidades e vilas às quais foi legalmente conferido o
estatuto de autarquia ou município. Neste momento, existem 53 municípios
em Moçambique.
3.1

Calendário eleitoral

A lei 7/2013 prevê que a data das eleições seja definida pelo Conselho de
Ministros com uma antecedência mínima de 18 meses. Contudo, o Artigo 225
abre uma excepção para as eleições de 2013 porque a legislação foi aprovada
menos de 18 meses antes da realização das eleições. Neste caso apenas, foi
até 180 dias antes do dia das eleições. O número de eleitores registados em
todos os círculos eleitorais deve ser publicado 90 dias antes da eleição. Isto
determina o número mínimo de assinaturas de eleitores que os candidatos
a edil devem apresentar e determina a dimensão da assembleia municipal
e, deste modo, o número de candidatos a ser apresentado. As candidaturas
devem ser submetidas à Comissão Nacional de Eleições até 75 dias antes
da eleição. Dentro de 30 dias, a CNE deve publicar a lista de candidaturas
aprovadas referente a todos os municípios. A campanha eleitoral inicia 15
dias antes do dia da eleição e termina 2 dias antes da mesma. Os resultados
da eleição devem ser publicados 15 dias antes da votação.
3.2

Processo de delimitação
Houve mudanças na delimitação dos 43 municípios existentes, mas foram

criados 10 novos municípios a 22 de Maio de 2013 (um em cada província):
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Boane, Bilene, Quissico, Nhamatanda, Sussundenga, Nhamayubue, Maganja
da Costa, Malema, Chiure e Madimba. Esta decisão foi tomada um pouco
antes do arranque do processo de recenseamento de eleitores e implicou que
a CNE e o STAE adaptassem os seus planos.
Não houve controvérsia em torno da delimitação dos municípios. Todavia, o
Governo anunciou a criação de 10 novos municípios em Maio de 2013. Tanto
o EMB como os partidos políticos reclamaram que não estava claro onde se
localizavam os limites dos novos municípios, facto que criou problemas de
recenseamento de eleitores.
3.3

Recenseamento de eleitores

Em conformidade com o disposto na lei 5/2013, teve lugar um exercício de
recenseamento eleitoral biométrico entre 25 de Maio e 23 de Julho em 43
municípios. Devido à aprovação tardia dos novos municípios, o período de
recenseamento nos novos municípios foi mais curto e teve lugar de 20 Junho
a 23 de Julho. Embora o período mais curto de recenseamento nos municípios
recentemente aprovados não tenha ocasionado reacções do público, a equipa
do EISA nota que para garantir a justeza do processo, o acesso ao processo de
recenseamento de eleitores deve ser o mesmo para todos os eleitores do país.
O arranque do recenseamento eleitoral foi manchado por problemas técnicos,
uma vez que as impressoras integradas nos kits de recenseamento não
pareciam compatíveis com o resto do equipamento. O STAE explicou que
tal se deveu aos prazos muito apertados de aquisição que não permitiram a
correcta testagem do equipamento. O problema foi gradualmente resolvido
com a substituição do equipamento.
O resultado geral de 85% de eleitores recenseados é considerado satisfatório,
embora as variações sejam muito grandes: de 40% no Gurué (Zambézia)
para 247% em Úlonguè (Tete). Esta situação é difícil de explicar. Os possíveis
factores são o apelo da RENAMO para os seus simpatizantes não se
recensearem, erros nas projecções inicias do STAE ou o registo de eleitores
que vieram de outros municípios ou que foram trazidos para se recensearem.
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Tabela 1: Resultados do recenseamento eleitoral de 2013

Província

Município

Maputo Cidade

Maputo Província

%

Mandatos

614 671

Total

716 996

614 671

85,73

64

Matola

482 739

386 579

80,08

53

Boane

46 156

41 889

90,76

31

Manhiça

34 072

31 533

92,55

21

8 207

8 444

102,89

13

571 174

468 445

82,01

118

Xai-Xai

64 960

62 305

95,91

39

Macia

17 084

18 648

109,15

13

Bilene

4 641

5 941

128,01

13

Chibuto

35 882

26 693

74,39

17

Chokwe

31 100

28 771

92,51

17

5 266

10 841

205,87

13

158 933

153 199

96,39

112

Inhambane

41 505

36 941

89,00

21

Massinga

13 048

18 576

142,37

13

Maxixe

65 548

52 732

80,45

31

4 784

9 147

191,20

13

27 079

25 270

93,32

17

Total

151 964

142 666

93,88

95

Beira

248 850

205 802

82,70

44

38 733

31 805

82,11

21

Total

Mandlakazi
Total

Inhambane

Registados

716 996

Namaacha

Gaza

Previsão

Quissico
Vilankulo

Dondo
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Sofala

Manica

Gorongosa

11 391

14 249

125,09

13

Nhamatanda

12 646

17 121

135,39

13

Marromeu

27 173

21 083

77,59

17

Total

338 793

290 060

85,62

108

Chimoio

141 020

123 587

87,64

40

Catandica

11 349

16 327

143,86

13

Gondola

18 156

22 720

125,14

17

9 869

12 351

125,15

13

20 417

24 740

121,17

17

Total

200 811

199 725

99,46

100

Tete

100 032

106 713

106,68

39

Ulongue

7 791

19 224

246,75

13

Moatize

23 362

30 026

128,52

21

4 623

7 448

161,11

13

Susssundenga
Manica

Tete

Nhamayabue

Zambézia

Total

135 808

163 411

120,33

86

Quelimane

123 166

105 887

85,97

39

Alto Molocue

40 416

20 558

50,87

17

Gurué

91 067

36 672

40,27

21

Milange

22 014

17 467

79,34

13

7 581

12 105

159,68

13

Mocuba

100 022

52 681

52,67

31

Total

384 266

245 370

63,85

134

Nampula

300 157

225 152

75,01

45

Angoche

53 708

42 788

79,67

31

Ilha

28 174

25 331

89,91

17

Maganja da
Costa
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Nampula

Monapo

31 467

33 642

106,91

21

Malema

10 649

15 105

141,84

13

118 993

90 699

76,22

39

20 911

18 746

89,65

13

564 059

451 463

80,04

179

Pemba

94 807

83 612

88,19

39

Mocímboa da
Praia

27 505

23 313

84,76

17

Montepuez

46 935

45 910

97,82

31

Chiure

23 923

24 900

104,08

17

Mueda

15 830

20 278

128,10

17

Nacala-Porto
Ribaué
Total

Cabo Delgado

Total

Niassa

209 000

198 013

94,74

121

Lichinga

93 956

72 102

76,74

39

Cuamba

49 064

33 993

69,28

21

Metangula

9 294

7 317

78,73

13

Mandimba

9 079

9 695

106,78

13

Marrupa

4 806

9 664

201,08

13

132 771

79,89

99

3 059 794

85,04

1216

Total
Total

166 199
3 598 003

3.4 Registo dos partidos e nomeação dos candidatos
A lei 7/2013 estabelece que os partidos e grupos de cidadãos façam o préregisto submetendo os estatutos, o símbolo, o acrónimo, o nome e uma
lista dos dirigentes à CNE duas semanas antes da data de apresentação
de candidaturas. Neste caso, tal aconteceu entre 23 de Julho e 6 de Agosto
de 2013. Assim que a CNE aprova o pré-registo, as listas e os processos
individuais dos candidatos devem ser submetidos. Tal requer uma lista com
os nomes completos e para cada um o número do bilhete de identidade e a
sua validade, o número do cartão de eleitor e o número do registo criminal.
A lista deve ser organizada de acordo com a hierarquia de cada candidato
na lista fechada.
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Cada processo individual deve conter os seguintes documentos:
•
•
•
•
•
•

Uma cópia autenticada do bilhete de identidade;
Uma cópia autenticada do cartão de eleitor;
Comprovativo de residência;
Registo criminal;
Declaração de aceitação da candidatura;
Declaração em como o candidato não é elegível de acordo com os
critérios estabelecidos na lei.

Os últimos 3 documentos foram acrescentados aos requisitos pela lei de 2013
e tornaram o processo mais complexo e burocrático.
Após a apresentação, a CNE verifica todas as listas e documentos e os
partidos podem ainda corrigir irregularidades formais, caso seja necessário.
Este processo decorreu de 7 de Agosto a 6 de Setembro de 2013. Os partidos
podem interpor recurso contra a decisão da CNE de excluir uma lista, mas
tal não aconteceu.
Dada a controvérsia à volta do registo e aceitação de candidaturas em 2009,
este aspecto do processo eleitoral mereceu particular atenção da CNE 9.
Os partidos e grupos de cidadãos interessados foram informados sobre o
procedimento com a devida antecedência e todos os documentos foram
verificados quando as candidaturas foram levadas à CNE antes de terem
sido formalmente aceites. A missão nota que esta abordagem “educativa” e
consultiva revelou ter sido muito bem-sucedida.
13 partidos e 6 grupos de cidadãos registaram-se com sucesso entre 23 de
Julho e 6 de Agosto de 2013 e, destes, apenas um partido não submeteu
lista de candidatos. A entrega teve lugar entre 7 de Agosto e 6 de Setembro.
Nenhuma lista foi rejeitada e este foi, sem dúvida, um salto em frente em
comparação com as rejeições múltiplas e controversas ocorridas em 2009.
Devido ao boicote da RENAMO, as eleições autárquicas acabaram sendo
essencialmente disputadas pela FRELIMO e o MDM, mas é de louvar que
9

Em 2009, as listas do MDM para a Assembleia da República em 8 dos 11 círculos eleitorais foram
excluídas pela CNE. As listas da maioria dos concorrentes (à excepção da FRELIMO) às eleições para
as Assembleias Provinciais foram também excluídas. O EISA e outros observadores internacionais
notaram que esta disputa política limitada assentava em bases legais bastante duvidosas.
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outros partidos e grupos tenham alargado a escolha em 19 dos 53 municípios.
A Equipa do EISA nota que o processo de nomeação teve lugar de uma forma
transparente e aceitável para os partidos e candidatos.
Tabela 2: Lista de candidatos aceites
Lista

Presidência

Assembleia

1

Associação Juntos Pela Cidade
(JPC)

Maputo

Maputo, Matola

2

Associação Artesanal Uiuipi
Pemba Cabo Delgado
(AAUPEC)

Chiure

Chiure

3

Associação dos Naturais e
Residentes da Manhiça
(NATURMA)

Manhiça

Manhiça

4

Associação dos Trabalhadores
Rodoviários de Gaza
(ASTROGAZA)

Macia

-

5

Associação de Jovens Técnicos
Portadores de Deficiência de
Moçambique
(CINFORTECNICA)

-

Maputo

6

Associação para a Educação
Moral e Cívica na Exploração
de Recursos Naturais
(ASSEMONA)

Nampula, Angoche,
Monapo, Ribáuè

Nacala-Porto, Nampula, Angoche, Monapo,
Ribáuè

7

Partido de Reconciliação Nacional (PARENA)

-

Quelimane, Beira,
Matola, Maputo

8

Partido Movimento Patriótico
para a Democracia (MPD)

-

Namaacha, Boane,
Matola, Maputo

9

Partido os Verdes de Moçambique (PVM)

-

Matola, Maputo

10

Partido Ecologista Movimento
da Terra (PEC-MT)

Matola

Matola, Maputo

11

Partido Humanitário de Moçambique (PAHUMO)

Pemba, Montepuez,
Nampula

Pemba, Montepuez,
Nampula
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12

Partido para a Paz, Democracia
e Desenvolvimento (PDD)

-

Nampula, Milange,
Marromeu, Matola,
Maputo

13

Partido do progresso liberal de
Moçambique (PLM)

-

Boane, Matola, Maputo

14

Partido Trabalhista (PT)

-

Maputo

15

Partido Aliança Independente
de Moçambique (ALIMO)

-

Maputo

16

Partido Independente de Moçambique (PIMO)

-

Gondola

17

Partido FRELIMO

Todos os 53

Todos os 53

18

Partido Movimento Democrático de Moçambique (MDM)

Todos os 53

Todos os 53

Fonte: Deliberação 54/CNE/2013 da CNE de 24 de Setembro

3.5

Mulheres e representação política

Moçambique possui um bom registo de participação da mulher na política,
tanto na Assembleia da República como no governo (em particular através do
sistema de quotas da FRELIMO, o qual impõe que 30% dos candidatos das
listas devem ser mulheres). Todavia, a política local continua a ser fortemente
dominada por homens. Durante as eleições autárquicas de 2013, a RELIMO
seleccionou candidatas a presidentes de 5 dos 53 municípios (Chokwe,
Mandlakazi, Marrupa, Metangula, Mocuba) e o MDM tinha candidatas em
2 municípios. Cinco candidatas venceram as eleições e serão presidentes de
municípios. Este número superou o dos mandatos anteriores, mas continua
a ser um nível baixo.
Embora a equipa do EISA note que o sistema de quotas da FRELIMO seja
uma iniciativa digna de louvor para aumentar a representação das mulheres
em cargos eleitos, também nota que este continua a ser um sistema de quotas
voluntário que se limita a um único partido. Para que o sistema de quotas
tenha um maior impacto, deve ser obrigatório.
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A equipa também nota que durante as eleições de 20 de Novembro de 2013,
as mulheres estiveram bem representadas entre o pessoal eleitoral, agentes
dos partidos e observadores. A Equipa Técnica do EISA registou que dados
suficientemente fiáveis sobre a participação feminina na votação não estão
disponíveis porque os dados referentes ao registo de eleitores não estão
neste momento desagregados por género. Existe a necessidade de fornecer
dados sobre o registo de eleitores desagregados por género para facilidade
de controlo da participação política por mulheres, aspecto que constitui
um indicador importante de desenvolvimento. Com base na observação
da Equipa em Quelimane, Maputo e Matola no dia das eleições, estima-se
aproximadamente que as mulheres representavam cerca de 40% dos eleitores.
3.6

Campanha eleitoral

Em conformidade com o Artigo 36 da Lei 7/2013,10 a campanha arrancou
no dia 5 de Novembro e terminou a 17 de Novembro de 2013. A Lei proíbe
a realização de campanhas dentro de unidades militares ou paramilitares,
instituições do governo, locais de trabalho durante o horário de expediente,
escolas durante o horário das aulas, locais de culto e unidades sanitárias.
Não podem ser afixados cartazes da campanha em monumentos, locais de
culto, instituições do governo, locais das assembleias de voto, semáforos,
dentro de edifícios públicos ou em edifícios privados sem a autorização dos
seus utentes. A lei também confere aos candidatos o direito à publicidade
da campanha gratuita na rádio e televisão públicas. Proíbe igualmente a
utilização de propriedade/bens públicos, incluindo dos governos central e
locais, empresas estatais e públicas ou empresas com capital público exclusivo
ou maioritário.
A 30 de Setembro, os partidos políticos moçambicanos que participaram nas
eleições autárquicas de 20 de Novembro adoptaram um Código de Conduta
detalhando como se deveriam comportar durante o período eleitoral. O
Código foi aprovado por 25 partidos políticos, incluindo a FRELIMO e o
MDM. O Código contém 27 princípios que se destinam a garantir que as
eleições sejam livres, justas e transparentes. O Código exige que os partidos
respeitem os direitos dos outros de participar nas eleições num ambiente de
paz e tranquilidade.
10

Artigo 36, Lei Nº 7/2013: ‘A campanha eleitoral começa 15 dias antes da data das eleições e termina
dois dias antes’.
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A Equipa do EISA nota que, no geral, as campanhas foram pacíficas, embora
tenham sido manchadas por um episódio grave de violência na Beira a 17
de Novembro, último dia da campanha.
Os membros da Equipa do EISA estiveram presentes na campanha do
MDM na Beira onde o incidente aconteceu. A Equipa notou que a Força
de Intervenção Rápida (FIR) interveio com força excessiva para uma
confrontação não violenta entre um grupo de simpatizantes da FRELIMO
e do MDM. Esta situação gerou pânico na multidão que se encontrava a
participar no comício de encerramento da campanha do MDM. Registaramse 20 feridos após o incidente11.
A Equipa do EISA notou que todos os partidos obedeceram ao silêncio de
campanha de 2 dias a 18 e 19 de Novembro de 2013.
Na sua consulta com os partidos políticos a nível nacional e provincial,
a Equipa notou reclamações apresentadas pela FRELIMO de que os seus
materiais de campanha tinham sido destruídos ou arrancados em vários
municípios, mas em particular em Maputo, Matola e Nampula. Nos casos
em que havia evidências, a FRELIMO informou a equipa que se estava a
preparar para uma acção legal. O MDM informou a equipa que sempre que
informavam à polícia qual seria a sua rota de marcha ou o local de campanha,
cruzavam-se com uma delegação da FRELIMO, ou tal delegação já tinha
ocupado o local previsto. Em vários casos (por exemplo, Maputo e Beira), o
MDM deixou de informar a polícia sobre as suas rotas e tal resultou numa
redução drástica nos encontros físicos com a FRELIMO.
Os órgãos de informação reportaram o uso de recursos do Estado
(principalmente viaturas) em vários municípios durante a campanha, mas
não há confirmação de que tal tenha resultado numa acção legal. O uso de
recursos do Estado é punível com um ano de prisão, que pode ser substituído
por uma multa de 10 a 20 salários mínimos (Artigo 185). A Equipa observou
uma denúncia regular de tais casos pelos órgãos de informação e por
observadores nacionais, mas continuaram sem consequências12.
11
12

Ver Boletim do Processo Político de Moçambique Nº. 43 de 17 de Novembro.
Por exemplo, no Boletim do Processo Político de Moçambique Nº 36 (6 de Novembro) e Nº 42 (14
de Novembro).
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Alguns intervenientes consultados também informaram a Equipa do EISA
que a campanha teve lugar em locais de culto (igrejas e mesquitas), algo que
é proibido por lei (Artigo 47/e).
3.7

Cobertura do processo eleitoral pelos órgãos de
informação

Os órgãos de informação são guiados pelos princípios de imparcialidade e
objectividade absolutas, evitando a distorção dos factos. Um breve inquérito
aos órgãos de informação realizado pelo EISA constatou que a estação de
televisão pública TVM (Televisão de Moçambique) estava claramente a
favor da FRELIMO durante o seu programa diário “Tempo de Antena”. O
seu “Diário de Campanha” era mais equilibrado. A rádio pública (Rádio
Moçambique) foi avaliada como sendo equilibrada no seu noticiário diário
sobre a campanha, tanto em termos de tempo como de destaque dados aos
diferentes candidatos. As estações de televisão privadas STV (Soico Televisão)
e Miramar também noticiaram factos da campanha de uma forma equilibrada
e neutra.
Na imprensa escrita, o jornal de maior circulação “Notícias” demonstrou
parcialidade a favor da FRELIMO em termos de espaço e em termos de tom
dos títulos, que eram mais frequentemente negativos em relação às outras
candidaturas. O “País” era mais equilibrado nas suas notícias. Em relação
aos semanários, o jornal Domingo demonstrou uma grande parcialidade
a favor da FRELIMO, enquanto o Savana foi imparcial. O Zambeze e o
Magazine Independente foram mais vezes críticos da FRELIMO e o Canal
de Moçambique demonstrou uma clara parcialidade a favor do MDM.
3.8

Preparação para as eleições

O STAE e a CNE reclamaram que a aprovação tardia da legislação deixou-lhes
com apenas 75 dias para a aquisição do equipamento de recenseamento, facto
que não lhes deu tempo suficiente para testar e formar, tendo daí resultado
dificuldades técnicas. O mesmo não aconteceu no dia das eleições. Todo o
material necessário foi adquirido e entregue a tempo.
Considerando os problemas de segurança na zona centro de Moçambique,
havia alguma preocupação no seio dos observadores de que esta situação
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poderia afectar a distribuição de materiais aos municípios e assembleias de
voto, mas tais dificuldades não chegaram a acontecer.
O STAE e a CNE criaram 4.292 assembleias de voto espalhadas por 53
municípios. Foram seleccionados 21.460 agentes para as mesas de voto, os
quais foram formados no período compreendido entre 15 de Agosto e 15 de
Setembro de 2013.

4
▼
▼
▼
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Dia
das Eleições
4.1 Abertura das assembleias de voto
4.2 Procedimentos e materiais de votação
4.3 Pessoal das mesas de voto
4.4 Segurança
4.5 Cadernos eleitorais
4.6 Assembleias de voto
4.7 Agentes dos Partidos e Observadores
4.8 Processo de encerramento e de contagem

No dia das eleições, as Equipas do EISA foram destacadas para Maputo e
Quelimane, e mais tarde uma equipa para Nampula. A Equipa observou
todos os procedimentos do dia das eleições – abertura, votação, encerramento
e contagem.
4.1

Abertura das assembleias de voto

4.2

Procedimentos e materiais de votação

Em conformidade com o Artigo 85 da Lei Eleitoral, todas as assembleias
de voto observadas abriram à hora marcada, ou seja, às 07:00, com os
materiais necessários e um número considerável (entre 50 e 100) de eleitores
a aguardar em fila. A Equipa notou que os procedimentos de abertura foram
seguidos de acordo com o estipulado pelo pessoal envolvido nas eleições. O
processo foi também conduzido de uma maneira transparente, na presença
de observadores independentes e de agentes das mesas de voto.
A lei prevê que a votação inicie às 7:00 e termine às 18:00 (todos os eleitores
que estejam na fila dentro dessas horas devem poder votar). Os observadores
e os agentes dos partidos podem estar presentes durante as operações de
abertura e podem permanecer até ao fim de todas as operações. Para poder
votar, o nome do eleitor deve constar no caderno e deve apresentar uma forma
aceitável de identificação: cartão de eleitor, bilhete de identidade, passaporte,
carta de condução, documento de identificação do local de trabalho, cartão
de estudante ou cartão de desmobilização. O nome de cada eleitor é riscado
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no caderno. As cabinas de votação garantem o sigilo e os boletins de voto
são introduzidos em urnas transparentes. Depois de votar, o dedo indicador
do eleitor é mergulhado em tinta indelével. Se devidamente acreditados, os
agentes das assembleias de voto, agentes dos partidos, agentes da polícia
em serviço, jornalistas e cidadãos observadores poderão votar na assembleia
de voto onde tiverem sido colocados, mesmo que não estejam incluídos nos
cadernos eleitorais dessa assembleia. Os eleitores analfabetos podem colocar
a sua impressão digital no boletim. A missão nota que os procedimentos de
votação obedeceram aos procedimentos estipulados.
A Equipa do EISA notou igualmente que foi dada prioridade aos deficientes,
mulheres grávidas e idosos, conforme o estipulado no Artigo 91 da Lei
Eleitoral. No que diz respeito a procedimentos de votação especiais, a
Equipa do EISA notou que os agentes do processo eleitoral, jornalistas e
agentes dos partidos foram autorizados a votar antes dos demais eleitores.
O seu boletim era colocado num envelope para os identificar como votos
especiais e os nomes desta categoria de pessoas foram registados no diário
da assembleia de voto.
Em quase todas as assembleias observadas, apenas uma cabina de votação
estava em uso de cada vez, facto indicativo de que o processo de admissão
dos eleitores para o local de votação era demasiado lento. O procedimento
de votação levava uma média de 2 a 3 minutos por eleitor, mas isto significa
na prática que durante um período de 11 horas, apenas 220 a 330 eleitores
são atendidos, enquanto a maior parte das assembleias de voto tinha 800
eleitores na lista. O procedimento de votação deveria permitir, pelo menos
teoricamente, que se atendesse todos os eleitores contidos nos cadernos.
Em preparação das eleições gerais de 2014, o processo de votação deve ser
mais eficiente.
As assembleias de voto estavam apetrechadas com os boletins e urnas
apropriados, à excepção de Nampula, em que a eleição do presidente do
município teve de ser cancelada porque um candidato tinha sido omitido do
boletim. A CNE decidiu que as eleições para a assembleia municipal deveriam
prosseguir, mas eventualmente também tiveram que ser anuladas porque a
Comissão Provincial de Eleições não tinha garantido a segurança dos boletins
de voto. Foram realizadas novas eleições para a presidência do município
e para a assembleia municipal em Nampula no dia 1 de Dezembro de 2013.
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Desde 1999 que os boletins de voto têm números sequenciais, mas desta vez, o
número aparece não só no próprio boletim, mas também no canhoto de onde
o boletim é destacado. Esta medida foi tomada para evitar o enchimento das
urnas com boletins que não pertencem a uma determinada assembleia de
voto. Em alguns casos, verificou-se que o pessoal das mesas de voto rasgava
o canhoto e o próprio boletim. Isto esvazia o mecanismo de controlo, mas
também demonstra formação inadequada.
Em todas as assembleias de voto visitadas, os materiais eleitorais estavam
disponíveis e em quantidade adequada. O processo de votação não foi
interrompido em nenhuma das assembleias visitadas pela Equipa do EISA.
Todavia, a Equipa notou a má qualidade da tinta indelével utilizada durante
o processo, pois a mesma desaparecia no dia seguinte à votação.
4.3

Pessoal das mesas de voto

Embora o pessoal das mesas de voto deva ser louvado pelo esforço
demonstrado durante o que foi uma tarefa de quase 24 horas, foi observado
que os agentes nem sempre estavam devidamente preparados. A identi
ficação dos eleitores nos cadernos por ordem alfabética no geral era lenta,
uma vez que tinham a tendência de começar a procurar um nome a partir
da página 1, independentemente da primeira letra. Na maior parte dos casos
observados, havia uma abordagem indiferenciada para explicar aos eleitores
como votar, enquanto esta explicação devia ser dada apenas aos que votam
pela primeira vez ou aos eleitores que necessitam que os procedimentos lhes
sejam repetidos, o que também tornou o processo mais lento.
Embora a Lei estipule que cada assembleia de voto devia ter uma equipa
constituída por 5 elementos chefiada pelo Presidente da Mesa, em Quelimane
a equipa verificou a existência de um número elevado de assembleias de voto
com pessoal incompleto. A assembleia de voto em que a equipa testemunhou
a abertura e o encerramento tinha apenas 3 agentes. Neste local (17 de
Setembro), apenas 1 de 10 assembleias de voto tinha o número de agentes
completo (5). Em 3 de um total de 10 havia apenas 3 agentes. Esta escassez
de pessoal foi excepcional, uma vez que foi constatada em cerca de 50% das
assembleias de voto visitadas.
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Esta situação não só retardou o processo de votação, como também o Artigo
65/2 da Lei 7/2013 estabelece que devem estar presentes pelo menos 4
agentes para se considerar o processo de votação válido. Durante o dia não
foram tomadas medidas correctivas pelas autoridades eleitorais. Nenhum
eleitor ou delegado de partido parecia estar ciente disto. A ausência não
justificada de um agente contratado para as assembleias de voto é punível
por lei (Artigo 214), mas não há informação se o STAE terá dado seguimento
a este assunto. Em Maputo e Matola, todas as assembleias de voto visitadas
tinham o número de agentes completo. Apenas numa assembleia um agente
não tinha chegado no período da manhã. Contudo, essa pessoa tinha sido
substituída por um funcionário do STAE, o que significa que efectivamente
estiveram presentes cinco pessoas nessa assembleia.
Em Nampula, um presidente da mesa da assembleia de voto era um eleitor
recenseado em Angoche e foi forçado a sair quando tentou votar. Isto criou
um rumor de que alguns agentes afectos em Nampula tinham sido trazidos
de outras cidades.
4.4

Segurança

A disposição contida na lei que permite a presença de um polícia armado nas
assembleias de voto não foi estritamente implementada, embora tenham sido
observados alguns casos em Quelimane (Nhamuine) onde polícias armados
estavam presentes à porta da assembleia de voto sem necessidade visível
(Artigo 10113). Em Maputo, a presença da polícia mal se fazia notar. Em três
dos seis centros de voto visitados, não se conseguiu detectar nenhum polícia
nas proximidades. Nos restantes casos, a presença da polícia era discreta.
Por estas alturas, todos estão habituados a ver a polícia nas proximidades
sem interferir. Todavia, em relação a esta eleição havia uma presença e
visibilidade muito maiores da Força de Intervenção Rápida (FIR), tal como
se pôde observar em Quelimane. Esta ramo da força policial tem a reputação
de recorrer rapidamente à violência e parece agir completamente fora do
mandato das autoridades eleitorais.

13

Artigo 101 (1) ‘Além do membro da Polícia da República de Moçambique encarregue da protecção
e da segurança da assembleia de voto, a presença de uma força armada nos locais da assembleia de
voto e num raio de trezentos metros não é permitida …’
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O uso desproporcional e excessivo da força foi testemunhado pessoalmente
por membros da Equipa de Avaliação na Beira (fim da campanha) e
Quelimane (durante a contagem dos votos). A actual legislação permite a
intervenção, mediante pedido, de um agente eleitoral, mas esse claramente
não foi o caso, pelo que as ordens devem vir de algum outro lugar. Na
assembleia de voto “17 de Setembro” em Quelimane, os simpatizantes do
MDM estavam nervosos em relação a uma possível fraude, mas não se
registaram distúrbios nem qualquer acção que tenha impedido os agentes
de trabalhar e, por isso, nenhuma situação que pudesse ter justificado a
necessidade de uma intervenção violenta. No entanto, a FIR retirou as
pessoas do pátio da escola duas vezes com bastões de choque eléctrico e
balas de borracha, à vista da imprensa e dos observadores. Isto resultou em
cidadãos feridos e um sentimento de revolta. Assim que a FIR desapareceu,
a paz regressou e as pessoas voltaram ao pátio da escola e pacientemente
aguardaram a publicação dos resultados fora das assembleias de voto.
4.5

Cadernos eleitorais

O Artigo 56 da Lei Eleitoral mandata a CNE para distribuir cópias do registo
(cadernos) eleitoral por cada assembleia de voto até 30 dias antes da realização
das eleições. Todas as assembleias de voto tinham duas cópias dos cadernos
eleitorais, uma para identificar os eleitores à entrada da assembleia de voto e
a outra para assinalar os eleitores na assembleia de voto. A equipa observou
um número limitado de casos de eleitores com um cartão cujo nome não
constava nos cadernos e, por essa razão, não puderam votar. Foi difícil à
missão observar, nas assembleias de voto visitadas, quantos eleitores foram
rejeitados e por que razão, uma vez que tal aconteceu à entrada.
A lei estabelece que cada assembleia de voto deve ter um máximo de 800
eleitores. Só depois do dia da votação é que surgiu que “devido a um erro
do computador”, nem todos os cadernos eleitorais por assembleia de voto
tinham sido encerrados ao atingir os 800 eleitores registados. Por essa razão,
em alguns casos, mais de 800 pessoas receberam cartões de eleitor com o
mesmo código. O STAE optou por criar sub-assembleias de voto para estes
eleitores, ou seja: 3101118 e 3101118/85 ou 3101118B. Todavia, não chegaram
a informar aos eleitores que se os seus nomes não constassem dos cadernos
eleitorais na assembleia de voto principal, podiam procurar uma segunda
assembleia de voto com esse número na mesma escola. Além disso,
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quando foi perguntado, os agentes da mesa afirmaram que não tinham sido
informados sobre esse facto e, por essa razão, não podiam encaminhar os
eleitores para outras assembleias de voto.
4.6

Assembleias de voto

Em todos os casos foi concedido livre acesso aos observadores nas
assembleias de voto. Particularmente em Quelimane, o acesso foi complicado
por causa dos empurrões de eleitores impacientes que se encontravam em
filas desordenadas. Esta situação tornou a espera difícil para os eleitores
idosos e fracos e retardou o fluxo de eleitores, uma vez que os que estavam na
assembleia de voto tinham dificuldades em sair. Em várias situações, a polícia
e até a Força de Intervenção Rápida (FIR) foram chamadas para disciplinar
eleitores impacientes (por exemplo, na 23 de Janeiro em Quelimane). Ao
contrário da experiência de processos eleitorais anteriores, os agentes das
mesas de voto não se mostraram preocupados em organizar e controlar as
filas.
As assembleias de voto estavam identificadas com clareza e o formato
do material no seu interior era adequado nas assembleias observadas.
Uma novidade desta vez foi que as cabinas de votação estavam agora
sistematicamente colocadas com a abertura virada para o lado oposto dos
agentes. Esta medida aumenta o sigilo do voto, mas foi feito ao contrário no
passado para evitar que os eleitores depositassem materiais de campanha na
cabina. Em nenhuma das assembleias de voto foram vistos agentes a verificar
com regularidade se as cabinas não tinham qualquer material impróprio.
Em Mocímboa da Praia, a Equipa visitou as 5 assembleias de voto antes do
dia da votação e constatou que todas elas estavam centralmente localizadas,
mas em 2 de 5 casos não estavam bem equipadas para servir de assembleias
de voto. Estas assembleias de voto tinham paredes baixas, tectos partidos e
não tinham electricidade.
Os eleitores não estão autorizados por lei a revelar em quem vão votar ou
em quem votaram dentro da assembleia de voto ou num raio de 300 metros.
Não pode haver qualquer material de propaganda eleitoral dentro da
assembleia de voto ou num espaço de 300 metros. No mesmo raio não pode
haver segurança armada, à excepção do agente da polícia responsável pela
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protecção e segurança de uma assembleia de voto. Na assembleia de voto, só
são permitidos os eleitores que ainda não votaram, agentes da mesa, agentes
dos partidos, observadores, um polícia, paramédicos e jornalistas. Qualquer
eleitor pode apresentar questões e reclamações por escrito na assembleia de
voto em que estiver registado, devendo incluir as evidências necessárias. Os
agentes das mesas devem aceitar essas reclamações por escrito e anexá-las
às actas oficiais. No geral, estas disposições foram observadas em todas as
assembleias visitadas.
4.7

Agentes dos Partidos e Observadores

A lei eleitoral prevê que cada partido político/candidato tem direito a um
agente do partido /monitor e a um suplente em cada assembleia de voto.
Os agentes dos partidos / monitores têm direito a (i) ocupar o local mais
adequado na assembleia de voto para permitir-lhes monitorar o processo;
(ii) verificar as urnas e as cabinas de votação antes do início do processo;
(iii) pedir e receber explicações sobre o processo; (iv) receber e submeter
formulários que, no caso de reclamações, devem ser submetidos aos agentes
da mesa para decisão imediata; (v) fazer observações sobre as actas e os editais
de apuramento e assiná-los, e em caso de recusa de assinar, indicar as razões
dessa decisão; (vi) consultar os cadernos eleitorais a qualquer momento e
(vii) receber cópias assinadas e carimbadas das actas e dos editais. Se os
agentes dos partidos/monitores forem impedidos de exercer os seus direitos,
a validade da eleição nessa assembleia de voto é afectada. Os agentes dos
partidos/monitores não podem ser detidos durante o funcionamento da
assembleia de voto, exceptuando os casos em que cometam um crime que é
punível com mais de 2 anos de prisão.
Em Maputo Cidade, a FRELIMO tinha agentes do partido em todas as
assembleias de voto e o MDM em algumas. Em Quelimane, os dois partidos
estiveram presentes em todas as assembleias de voto. Em Maputo Cidade,
houve alguns observadores móveis, enquanto em Quelimane houve um
observador que permanecia na assembleia de voto durante todo o dia.
Em Quelimane registou-se uma presença notória de um grupo de observação
nacional com uma credencial distintivamente diferente do modelo da CNE
(no entanto, o Artigo 254 da Lei 8/2013 estabelece que apenas se pode usar
o modelo da CNE). Estes observadores não traziam consigo quaisquer
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formulários e mostravam-se relutantes em discutir questões com os outros
observadores. De acordo com a sua credencial, a maioria destes observadores
pertence ao Conselho Nacional da Juventude, uma organização social com
laços estreitos com a FRELIMO.
Lamentavelmente, na Beira, precisamente no município em que se registaram
incidentes de campanha violentos, a grande maioria de observadores
nacionais não recebeu credenciais atempadamente. Foi solicitada uma
intervenção do presidente da CNE, mas parece que a CPE de Sofala
basicamente ignorou as instruções de Maputo de enviar credenciais. Algumas
credenciais foram passadas no próprio dia da eleição, o que significou
que cerca de 70% das assembleias de voto na Beira não puderam contar
com observadores. É a primeira vez que acontece este tipo de problema
num processo eleitoral moçambicano em tão grande escala. A CPE alegou
pedidos tardios e falta de equipamento. A missão recomenda que, no futuro,
sejam tomadas todas as precauções para evitar que tais problemas voltem
a acontecer.
O EISA foi a única missão de observação internacional, juntamente com
uma “fiscalização diplomática” mais informal organizada por pessoal de
embaixadas e de agências de ajuda internacionais baseadas em Maputo.
4.8

Processo de encerramento e de contagem

Em Maputo, a grande maioria das assembleias de voto encerrou a horas,
enquanto em Quelimane, cerca de metade ainda tinha filas com cerca de
20 a 40 eleitores. Estas assembleias de voto encerraram cerca de uma hora
mais tarde. Nos casos observados, os procedimentos de encerramento foram
correctamente seguidos, não se tendo constatado qualquer discrepância entre
os boletins depositados e as marcas nos cadernos eleitorais.
A contagem começa pelos nomes assinalados no caderno eleitoral e continua
com a contagem dos boletins. As operações terminam com o preenchimento
da acta oficial e dos editais e quando se afixa os editais fora da assembleia
de voto.
A assembleia de voto observada em Quelimane (17 de Setembro) estava
centralmente localizada, mas não havia energia em metade das assembleias
de voto.
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O procedimento de encerramento e contagem levou entre 3 e 6 horas,
dependendo das condições físicas e da eficiência do pessoal, bem como do
número de votos.
A lei introduziu algumas inovações nos procedimentos de contagem. O
pessoal das mesas de voto tinha de ler em voz alta o número sequencial
de cada boletim de voto (Artigo 106), mas tal pura e simplesmente não foi
feito nos casos observados. A Equipa foi informada pela CNE que este artigo
tinha que ser visto como um possível controlo adicional da validade de um
boletim, e não como algo a ser aplicado sistematicamente. Esta parece uma
reforma que não é praticável. No entanto, a preocupação dos legisladores
em conter o enchimento de urnas parece inteiramente justificado, uma vez
que foram reportados vários casos, designadamente dois casos em que
foram encontrados boletins previamente marcados numa residência privada
(Angoche) e numa viatura (Nampula).
Nos casos observados, os agentes dos partidos estavam presentes. No
entanto, houve vários relatos de agentes do partido MDM que foram detidos
pela polícia (Maputo Cidade) um pouco antes da contagem14. Não foi
possível apurar o número exacto de casos, mas isso certamente que infringe
o Artigo 71 da Lei 7/2013, que concede imunidade aos agentes dos partidos
em serviço (excepto se tiverem cometido um crime que é punível por pelo
menos 2 anos de prisão).
Em Quelimane, registaram-se vários casos de agentes das mesas que se
recusaram a entregar cópias dos editais a agentes do partido MDM, os quais
têm o direito legal de receber (Artigo 116). Este comportamento reforçou as
alegações frequentes do MDM de que a FRELIMO consegue recrutar alguns
dos seus simpatizantes para agentes das mesas de voto (ou que o STAE
recruta simpatizantes da FRELIMO).

14		

Ver Boletim do Processo Político de Moçambique Nº 48 de 20 de Novembro e relatórios da AIM.
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▼
▼
▼
5.1

Apuramento
e Resultados
5.1 Apuramento
5.2 Resultados

Apuramento

O processo de apuramento encontra-se organizado em 3 etapas. Primeiro,
a comissão da cidade ou distrital compila um resultado para o município
adicionando os editais de cada eleição e produz um “resultado intermédio”
dentro de 3 dias após o fim da votação (Artigo 103 a 116). Numa segunda
etapa, as várias comissões da cidade / distritais de uma província enviam
os resultados intermédios à Comissão Provincial de Eleições juntamente
com os votos inválidos. A CPE recolhe os vários resultados intermédios,
produz um resumo dos resultados da sua província e envia os documentos
para Maputo (Artigo 127 a 130). Numa terceira fase, a CNE verifica todos
os resultados intermédios, acrescenta os votos inválidos requalificados e
publica os “resultados gerais” (Artigo 131 a 139) dentro de 15 dias após a
votação. O Conselho Constitucional tem de validar os resultados gerais
publicados pela CNE.
A Equipa tentou observar o início do apuramento intermédio em Quelimane
e Maputo Cidade, mas apesar de contactos com o STAE e com as Comissões
de Eleições locais, os lugares físicos onde estes apuramentos intermédios
foram realizados não puderam ser determinados. Em Quelimane, a Equipa
confirmou que teria lugar nas instalações da CDE, mas após deslocação ao
local, não foram observados quaisquer preparativos para o apuramento.
Dado que estas eleições municipais tiveram lugar nas cidades e vilas onde
as assembleias de voto raramente se encontram a mais de uma hora de
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carro do centro da cidade, os 3 dias dados para o apuramento intermédio
parecem excessivos. No entanto, a grande maioria das comissões das
cidades/distritos necessitou de três dias completos para produzir resultados
intermédios e algumas levaram mais tempo. Ao mesmo tempo, vários
órgãos de comunicação publicaram contagens rápidas, os partidos fizeram
o seu próprio apuramento e, em alguns casos, os observadores efectuaram
contagens paralelas de votos.
A Equipa do EISA notou que o atraso verificado entre os resultados informais
e os oficiais tende a aumentar o potencial de ocorrência de tensão e conflitos,
em particular nos casos em que os resultados entre os concorrentes são
próximos. Tal aconteceu em Alto Molocue, Gurué, Milange e Mocuba (todos
na Província da Zambézia) e no Chimoio (Província de Manica).
É importante mencionar os desafios registados na contagem em Quelimane,
onde a Comissão de Eleições da Cidade de Quelimane anunciou oficialmente
resultados que não incluíam os resultados de 39 das 141 assembleias de
voto. A nível superior da CNE, os resultados mostravam que faltavam os
resultados de 31 assembleias de voto. O Artigo 132/3 da Lei 7/2013 instrui
explicitamente o Presidente da CNE a tomar as medidas necessárias com
vista a “reparar” os elementos em falta dentro de um período de 24 horas. Os
mapas de apuramento em falta são indubitavelmente elementos essenciais.
Uma contagem de votos paralela levada a cabo pelo Observatório Eleitoral
incluiu 135 de 141 editais; o MDM tinha o mesmo número de cópias oficiais
de editais na sua posse. Os resultados das 6 assembleias de voto em Icidua,
local onde a polícia antimotim interveio durante a contagem e as urnas
tinham sido retiradas, não foram publicados. A CDE e a CNE recusaram-se
a usar as cópias oficiais do MDM.
Embora isto possa não ter afectado o resultado em termos de quem foi o
vencedor das eleições para presidente do município, mas pode ter afectado a
distribuição de mandatos na assembleia municipal. Três questões se colocam,
nomeadamente: (i) como se podem perder tantos mapas de resultados; (ii)
por que a CNE não recebeu 31 mapas de resultados e (iii) como a CNE obteve
mais mapas de resultados do que a CDE. A CNE instruiu o STAE para realizar
uma investigação do que houve de errado, mas o resultado dessa investigação
não é conhecido na altura em que o presente relatório foi elaborado.
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A Equipa considera que esta é uma falha muito lamentável. Não apenas
22% dos votos não foram tomados em consideração, como também reforçou
alegações de que algumas pessoas da administração eleitoral agiram a favor
de um partido. Mesmo que este comportamento não altere os resultados, em
última instância afecta a credibilidade dos processos eleitorais.
Também se registaram mudanças inexplicadas dos resultados de Angoche
e Nampula entre os mapas de resultados da CDE e da CNE, e no caso do
Gurué, um Apuramento Paralelo de Votos (APV) realizado pelo Observatório
Eleitoral mostrou um vencedor diferente das eleições para presidente
do município do resultado oficial. Os resultados da CNE indicam que o
candidato da Frelimo é o vencedor com mais 130 votos do que o candidato
do MDM, enquanto o APV dava uma vantagem de 53 votos a este último.
O Observatório partilhou os resultados do APV com a CNE e o Conselho
Constitucional, mas as suas constatações não foram levadas em consideração.
A fase pós-eleitoral foi também manchada por incidentes violentos em
Quelimane, Mocuba, Gurué e Angoche. Duas pessoas foram mortas e várias
outras ficaram feridas durante esta fase. Mais uma vez, este nível de violência
nunca tinha sido registado em fases pós-eleitorais em Moçambique.
5.2

Resultados

De acordo com os resultados publicados pela CNE a 5 de Dezembro (ainda
por validar pelo Conselho Constitucional), a FRELIMO conquista a maioria
dos votos para presidente do município e assembleia municipal em 50 dos 53
municípios. O MDM conquista os outros três. Em seis cidades, os resultados
são muito próximos (Alto-Molocue, Gurué, Milange, Mocuba, Gorongosa e
Chimoio). Dois grupos de cidadãos conseguiram obter assentos na assembleia
municipal (ASSEMONA em Angoche e AAUPEC em Chiure) e um pequeno
partido (PAHUMO) obteve um assento na assembleia municipal de Nampula.
A FRELIMO obteve 842 mandatos das assembleias municipais (69%) e o
MDM 365 (30%).
No geral, a participação situou-se ligeiramente acima dos 45%. As variações
entre os municípios são consideráveis: de 70% em Nhamayabué para 26% na
Cidade de Nampula. Na generalidade, a participação foi maior nas províncias
de Gaza, Tete e Cabo Delgado e mais fraca nas províncias de Inhambane,
Nampula e Zambézia.
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O MDM contestou os resultados em 9 municípios: Maputo Cidade, Gurué,
Mocuba, Milange, Alto Molocue, Dondo, Marromeu, Gorongosa e Chimoio.
A CNE rejeitou o recurso interposto pelo MDM com base na justificação de
que as reclamações não foram primeiro submetidas e tratadas a um nível
inferior. O MDM recorreu agora ao Conselho Constitucional.
A reclamação disfuncional e o procedimento de recurso é uma insuficiência
de há longa data do sistema eleitoral moçambicano, facto que já foi apontado
como tal nos vários relatórios de observação no passado. No entanto, constitui
uma parte da legislação que mereceu pouca atenção durante a última ronda
de reforma eleitoral.
A CNE publicou dados muito parciais no dia 5 de Dezembro e, por esse
motivo, não foram publicados dados sobre a participação. Prevê-se, no
entanto, que a participação se situará em cerca de 45%, o mesmo nível que em
2008, mas de novo com discrepâncias bastante grandes entre os municípios
(por exemplo Quelimane 59% e Nampula 20%).
A 21 de Janeiro de 2014, o Conselho Constitucional publicou uma decisão
específica rejeitando os recursos do MDM com base em aspectos técnicos.
Todavia, no dia seguinte na sua decisão sobre os resultados gerais das
eleições, o Conselho Constitucional decidiu anular as eleições no Gurué
após uma investigação que trouxe à luz graves irregularidades15 no processo
de apuramento intermédio naquele município16. Após a decisão do CC, o
governo agendou novas eleições no Gurué para 8 de Fevereiro de 201417.

15
16

17

Entre as irregularidades divulgadas pelo CC constam editais adulterados das assembleias de voto
e o desaparecimento ou a destruição de todos os boletins do Gurué, embora a lei preconize a sua
protecção até que todos os litígios eleitorais tenham sido resolvidos.
O apuramento paralelo de votos realizado por cidadãos observadores no Gurué, sob os auspícios
do Observatório Eleitoral (OE) e com o apoio técnico do EISA, indicou que o MDM tinha ganho as
eleições para presidente do município e a Frelimo as eleições para a assembleia municipal, ambas
com margens muito reduzidas. Os números do OE coincidiram com os números submetidos pelo
MDM com base no seu próprio apuramento paralelo. 		
A repetição das eleições produziu uma vitória confortável do MDM em ambas as eleições – 55% a
45% nas eleições para presidente do município e 54% a 46% para a assembleia municipal.
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Tabela 3:
Resultados das eleições autárquicas de 2013
Os municípios encontram-se por ordem alfabética e são apresentados os resultados
resumidos das duas eleições (para presidente e assembleias dos municípios) referentes
a cada município.
ALTO-MOLOCUE (Zambézia)
Participação: 47,4%
Presidente do Município:
Candidato

Partido

% de votos

FRELIMO

52,06

MDM

47,94

% de votos

Mandatos

FRELIMO

53,65

9

MDM

46,34

8

Sertorio Fernando
Gil de Sousa

Assembleia Municipal:
Partido/ Grupo de cidadãos

ANGOCHE (Nampula)
Participação: 46,1%
Presidente do Município:
Candidato

Partido

% de votos

FRELIMO

69,6

Faruque Luis

MDM

5,9

Ossufo Raja

ASSEMONA

24,5

% de votos

Mandatos

FRELIMO

70,7

23

MDM

5,1

1

ASSEMONA

24,2

7

Américo Adamugi

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos
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BEIRA (Sofala)
Participação: 57,97%
Presidente do Município:
Candidato

Partido

% de votos

Jaime Neto

FRELIMO

29,6

MDM

70,4

% de votos

Mandatos

FRELIMO

31,7

14

MDM

67,6

30

PARENA

0,7

0

Partido

% de votos

FRELIMO

91,74

MDM

8,26

Daviz Simango

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

BILENE (Gaza)
Participação: 65,8%
Presidente do Município:
Candidato
Mufundisse Chilengue
Silvestre Chipanga

Assembleia Municipal:
% de votos

Mandatos

FRELIMO

Partido/Grupo de cidadãos

91,61

12

MDM

8,39

1

BOANE (Maputo Província)
Participação: 51,02%
Presidente do Município:
Candidato
Jacinto Loureiro
Justino Matola

Partido

% de votos

FRELIMO

76,14

MDM

23,86
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Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

% de votos

Mandatos

FRELIMO

74,95

24

MDM

24,02

7

PLM

0,61

0

MPD

0,42

0

Partido

% de votos

Tomé Maibeque

FRELIMO

74,5

Rangel Mairoce

MDM

25,5

% de votos

Mandatos

FRELIMO

76,7

10

MDM

23,3

3

Partido

% de votos

FRELIMO

90,23

MDM

9,77

% de votos

Mandatos

FRELIMO

90,6

16

MDM

9,4

1

CATANDICA (Manica)
Participação: 45,1%
Presidente do Município:
Candidato

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

CHIBUTO (Gaza)
Participação: 67,15%
Presidente do Município:
Candidato
Francisco Mandlhate
Tornardo Paia

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos
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CHIMOIO (Manica)
Participação: 44,4%
Presidente do Município:
Candidato

Partido

% de votos

FRELIMO

53

MDM

47

% de votos

Mandatos

FRELIMO

53,4

21

MDM

46,6

19

Partido

% de votos

FRELIMO

78,4

MDM

11,6

AAUPEC

10

% de votos

Mandatos

79

14

MDM

11,5

2

AAUPEC

9,5

1

Partido

% de votos

FRELIMO

83,51

MDM

16,49

Raul Conde
João Ferrão

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

CHIURE (Cabo Delgado)
Participação: 56%
Presidente do Município:
Candidato
Casimiro Guarda
José Cassimo
Eduardo Pintane

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos
FRELIMO

CHOKWE (Gaza)
Participação: 67,45%
Presidente do Município:
Candidato
Lidia Camela
Eleuterio Mapsanganhe
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Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

% de votos

Mandatos

FRELIMO

84,23

15

MDM

15,77

2

Partido

% de votos

FRELIMO

79,95

MDM

20,05

% de votos

Mandatos

FRELIMO

79,2

17

MDM

20,8

4

Partido

% de votos

FRELIMO

77,44

MDM

22,56

% de votos

Mandatos

FRELIMO

80,3

17

MDM

19,7

4

CUAMBA (Niassa)
Participação: 38,59%
Presidente do Município:
Candidato
Vicente Lourenço
Izidro Ismael Sacuri

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

DONDO (Sofala)
Participação: 68,5%
Presidente do Município:
Candidato
Castigo Chiutar
José Chiremba

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos
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GONDOLA (Manica)
Participação: 37,7%
Presidente do Município:
Candidato

Partido

% de votos

FRELIMO

64,6

MDM

35,4

% de votos

Mandatos

FRELIMO

64,8

11

MDM

33,9

6

PIMO

1,3

0

Partido

% de votos

FRELIMO

56,5

MDM

43,5

% de votos

Mandatos

FRELIMO

57

7

MDM

43

6

Partido

% de votos

Jahanquir Jussub

FRELIMO

45

Orlando Janeiro

MDM

55

Eduardo Gimo
Arone Mussualho

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

GORONGOSA (Sofala)
Participação: 48,3%
Presidente do Município:
Candidato
Morese Cauzande
Daniel Missasse

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

GURUÉ (Zambézia)
Participação: 41,2%
Presidente do Município:
Candidato
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Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

% de votos

Mandatos

FRELIMO

46

10

MDM

54

11

ILHA DE MOÇAMBIQUE (Nampula)
Participação: 55,4%
Presidente do Município:
Candidato

Partido

% de votos

FRELIMO

84,8

MDM

15,2

% de votos

Mandatos

FRELIMO

85,6

15

MDM

14,4

2

Partido

% de votos

Saide Abdurremane
Abdul Satar

Assembleia municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

INHAMBANE (Inhambane)
Participação: 57,2%
Presidente do Município:
Candidato
Benedito Guimino

FRELIMO

83,18

MDM

16,82

% de votos

Mandatos

FRELIMO

80,31

17

MDM

16,69

4

Fernando Nhaca

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos
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LICHINGA (Niassa)
Participação: 38,26%
Presidente do Município:
Candidato

Partido

% de votos

Saide Amido

FRELIMO

66

Pedro Salimo

MDM

34

% de votos

Mandatos

FRELIMO

66,4

26

MDM

33,6

13

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

MACIA (Gaza)
Participação: 65,2%
Presidente do Município:
Candidato

Partido

% de votos

FRELIMO

86,36

MDM

5,82

AstroGaza

7,82

% de votos

Mandatos

FRELIMO

92,9

13

MDM

7,1

0

Reginaldo Mariquele
João Machelewe
José Macuacua

Assembleia municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

MAGANJA DA COSTA (Zambézia)
Participação: 61,5%
Presidente do Município:
Candidato
Virgilio Dinheiro
Baptista Algumassa

Partido

% de votos

FRELIMO

59,8

MDM

40,2
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Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

% de votos

Mandatos

FRELIMO

59,4

8

MDM

40,6

5

Partido

% de votos

Angelo Fonseca

FRELIMO

84,7

Ração Cadeado

MDM

15,3

% de votos

Mandatos

FRELIMO

84,2

11

MDM

15,8

2

Partido

% de votos

FRELIMO

71

MDM

29

% de votos

Mandatos

FRELIMO

71,2

9

MDM

28,8

4

MALEMA (Nampula)
Participação: 28,8%
Presidente do Município:
Candidato

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

MANDIMBA (Niassa)
Participação: 51,4%
Presidente do Município:
Candidato
Victor Sinoia
António Siqueia

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos
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MANDLAKAZI (Gaza)
Participação: 67,01%
Presidente do Município:
Candidato

Partido

% de votos

Maria Helena Langa

FRELIMO

92,77

Arnaldo Manhique

MDM

7,23

% de votos

Mandatos

FRELIMO

91,83

12

MDM

8,17

1

Partido/Grupo de cidadãos

% de votos

Luis Munguambe

FRELIMO

76,28

Ananias Manhiça

MDM

21,36

NATURMA

2,36

% de votos

Mandatos

FRELIMO

77,61

17

MDM

20,38

4

NATURMA

2,01

0

Partido

% de votos

FRELIMO

84,5

MDM

15,5

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

MANHIÇA (Maputo Província)
Participação: 50,61%
Presidente do Município:
Candidato

Alberto Xirinda

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

MANICA (Manica)
Participação: 46,05%
Presidente do Município:
Candidato
Raimundo Quembo
Delfim Page
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Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

% de votos

Mandatos

FRELIMO

83,7

15

MDM

16,3

2

Partido

% de votos

FRELIMO

58,44

MDM

39,97

JPC

1,59

% de votos

Mandatos

FRELIMO

56,42

37

MDM

40,53

27

MAPUTO CIDADE
Participação: 50,39%
Presidente do Município:
Candidato
David Simango
Venancio Mondlane
Ismael Mussa

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

CINFORTECNICA

0,45

0

PVM

0,25

0

PT

0,13

0

PEC-MT

0,17

0

ALIMO

0,12

0

PARENA

0,15

0

PLM

0,05

0

PDD

0,26

0

MPD

0,09

0

JPC

1,37

0
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MARROMEU (Sofala)
Participação: 48,5%
Presidente do Município:
Candidato

Partido

% de votos

FRELIMO

51,6

MDM

48,4

% de votos

Mandatos

55,7

10

MDM

42

7

PDD

2,3

0

Partido

% de votos

Marta Romeu

FRELIMO

91,7

Salvador Laica

MDM

8,3

% de votos

Mandatos

FRELIMO

91,6

12

MDM

8,4

1

Partido

% de votos

Clemente Boca

FRELIMO

69,84

Ivone Jamisse

MDM

30,16

Palmeirin Rubino
João Agostinho

Assembleia municipal:
Partido/Grupo de cidadãos
FRELIMO

MARRUPA (Niassa)
Participação: 51,1%
Presidente do Município:
Candidato

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

MASSINGA (Inhambane)
Participação: 47,3%
Presidente do Município:
Candidato
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Assembleia municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

% de votos

Mandatos

FRELIMO

71,02

9

MDM

28,98

4

MATOLA (Maputo província)
Participação: 37,97%
Presidente do Município:
Candidato

Partido

% de votos

FRELIMO

56,53

Silverio Samuel

MDM

42,24

João Massango

Ecologista

1,22

% de votos

Mandatos

FRELIMO

54,05

29

MDM

43,77

24

PEC-MT

0,74

0

PVM

0,22

0

MPD

0,15

0

JPC

0,49

0

PDD

0,31

0

PARENA

0,17

0

PLM

0,10

0

Partido

% de votos

FRELIMO

73,16

MDM

26,84

Calisto Cossa

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

MAXIXE (Inhambane)
Participação: 38,91%
Presidente do Município:
Candidato
Simião Rafael
José Siniquinha
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Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

% de votos

Mandatos

FRELIMO

73,38

23

MDM

26,62

8

Partido

% de votos

FRELIMO

79,5

MDM

20,5

% de votos

Mandatos

FRELIMO

78,7

11

MDM

21,3

2

Partido

% de votos

FRELIMO

50,35

MDM

49,65

% de votos

Mandatos

FRELIMO

51,34

7

MDM

47,62

6

PDD

1,34

0

METANGULA (Niassa)
Participação: 61,4%
Presidente do Município:
Candidato
Sara Mustafa
Rita Alves

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

MILANGE (Zambezia)
Participação: 55,3%
Presidente do Município:
Candidato
Felisberto Mvua
Lucas Mpepo

Presidente do Município:
Partido/Grupo de cidadãos
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MOATIZE (Tete)
Participação: 42,36%
Presidente do Município:
Candidato

Partido

% de votos

Carlos Portimão

FRELIMO

74,7

Horacio Raposo

MDM

25,3

% de votos

Mandatos

FRELIMO

72,7

15

MDM

27,3

6

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

MOCIMBOA DA PRAIA (Cabo Delgado)
Participação: 47,5%
Presidente do Município:
Candidato

Partido

% de votos

Fernando Neves

FRELIMO

86,6

Abudo Cardoso

MDM

13,4

% de votos

Mandatos

FRELIMO

89,1

16

MDM

10,9

1

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

MOCUBA (Zambézia)
Participação: 42,48%
Presidente do Município:
Candidato
Beatriz Gulamo
Fernando Pequenino

Partido

% de votos

FRELIMO

51,05

MDM

48,95
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Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

% de votos

Mandatos

FRELIMO

52,29

16

MDM

47,71

15

Candidato

Partido

% de votos

João Luis

FRELIMO

70,3

MDM

28,1

ASSEMONA

1,6

% de votos

Mandatos

FRELIMO

70,4

15

MDM

28,2

6

ASSEMONA

1,4

0

Candidato

Partido

% de votos

Cecilio Anli

FRELIMO

85,7

André Sarija

MDM

11,9

Luis Pussire

PAHUMO

2,4

% de votos

Mandatos

FRELIMO

85,7

27

MDM

12,4

4

PAHUMO

1,9

0

MONAPO (Nampula)
Participação: 32%
Presidente do Município:

Zeferino João
António Marcos

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

MONTEPUEZ (Cabo Delgado)
Participação: 33,52%
Presidente do Município:

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos
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MUEDA (Cabo Delgado)
Participação: 56,8%
Presidente do Município:
Candidato

Partido

% de votos

Cristiano André

FRELIMO

84,4

Silvestre Sipula

MDM

15,6

% de votos

Mandatos

FRELIMO

85,64

15

MDM

14,36

2

Candidato

Partido

% de votos

Rui Chong

FRELIMO

91,5

MDM

8,5

% de votos

Mandatos

FRELIMO

87,7

35

MDM

11,2

4

ASSEMONA

1,1

0

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

NACALA PORTO (Nampula)
Participação: 34,5%
Presidente do Município:

Fátima Couto

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

NAMAACHA (Maputo Província)
Participação: 62,21%
Presidente do Município:
Candidato

Partido

% de votos

Jorge Tinga

FRELIMO

82,49

MDM

17,51

Gabriel Matola
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Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

% de votos

Mandatos

FRELIMO

80,3

11

MDM

18,4

2

MPD

1,3

0

Partido

% de votos

FRELIMO

41,04

MDM

52,84

NAMPULA (Nampula)
Participação: 25,74%
Presidente do Município:
Candidato
Adolfo Siueia
Mahamudo Amurane
Filomena Mutoropa

PAHUMO

4,15

ASSEMONA

0,97

% de votos

Mandatos

FRELIMO

43,99

20

MDM

51,65

24

PAHUMO

2,66

1

ASSEMONA

0,98

0

PDD

0,72

0

Partido

% de votos

FRELIMO

63,2

MDM

36,8

Mario Albino

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

NHAMATANDA (Sofala)
Participação: 59,3%
Presidente do Município:
Candidato
Manuel Jasse
Semedo Barreto
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Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

% de votos

Mandatos

FRELIMO

64

8

MDM

36

5

Partido

% de votos

FRELIMO

91,5

MDM

8,5

% de votos

Mandatos

FRELIMO

94,3

13

MDM

5,7

0

Partido

% de votos

NHAMAYABUÉ (Tete)
Participação: 70,3%
Presidente do Município:
Candidato
Alberto Amade
José Gimo

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

PEMBA (Cabo Delgado)
Participação: 40,3%
Presidente do Município:
Candidato
Tagir Carimo
António Macanige
Emiliano Moçambique

FRELIMO

74,1

MDM

24,3

PAHUMO

1,6

Assembleia Municipal:
% de votos

Mandatos

FRELIMO

Partido/Grupo de cidadãos

73,96

29

MDM

24,71

10

PAHUMO

1,34

0
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QUELIMANE (Zambézia)
Participação: 42,6%
Presidente do Município:
Candidato

Partido

% de votos

Abel Albuquerque

FRELIMO

31,8

Manuel de Araujo

MDM

68,2

% de votos

Mandatos

FRELIMO

33,4

13

MDM

65,6

26

1

0

Partido

% de votos

FRELIMO

84

MDM

16

% de votos

Mandatos

FRELIMO

82,9

11

MDM

17,1

2

Partido

% de votos

FRELIMO

72,6

MDM

26

ASSEMONA

1,4

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

PARENA

QUISSICO (Inhambane)
Participação: 56,43%
Presidente do Município:
Candidato
Abilio Paulo
Faustino Nhanombe

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

RIBAUÉ (Nampula)
Participação: 35,2%
Presidente do Município:
Candidato
Constantino António
Luis Constantino
Antunes Laurentino
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Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

% de votos

Mandatos

FRELIMO

72,2

10

MDM

26,5

3

ASSEMONA

1,3

0

Partido

% de votos

FRELIMO

89,2

MDM

10,8

% de votos

Mandatos

FRELIMO

88,5

12

MDM

11,5

1

Partido

% de votos

FRELIMO

65,7

MDM

34,3

% de votos

Mandatos

FRELIMO

65,3

26

MDM

34,7

13

SUSSUNDENGA (Manica)
Participação: 53,4%
Presidente do Município:
Candidato
Venancio Veremo
Albertino Ziai

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

TETE (Tete)
Participação: 47,7%
Presidente do Município:
Candidato
Celestino Checanhanza
Ricardo Tomás

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

RELATÓRIO DA EQUIPA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DO EISA   59

ULONGUE (Tete)
Participação: 47,4%
Presidente do Município:
Candidato

Partido

% de votos

FRELIMO

63

MDM

37

% de votos

Mandatos

FRELIMO

64

8

MDM

36

5

Partido

% de votos

FRELIMO

83,3

MDM

16,7

% de votos

Mandatos

FRELIMO

80,9

14

MDM

19,1

3

Armando Julho
Fanisio Daundela

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

VILANKULO (Inhambane)
Participação: 47,5%
Presidente do Município:
Candidato
Abílio Machado
Daniel Macaringue

Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

XAI-XAI (Gaza)
Participação: 60,13%
Presidente do Município:
Candidato
Ernesto Chambisse
Judite Sitoe

Partido

% de votos

FRELIMO

80,08

MDM

19,92
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Assembleia Municipal:
Partido/Grupo de cidadãos

% de votos

Mandatos

FRELIMO

78,18

31

MDM

21,82

8

6
▼
▼
▼
6.1
6.1.1
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Conclusões
e Recomendações
6.1
6.2

Recomendações
Conclusões

Recomendações
Administração eleitoral

A administração eleitoral em Moçambique tem uma estrutura sui generis,
em que a Comissão Nacional de Eleições não tem direito a opinar sobre
a composição das comissões de nível inferior, nomeadamente distritais e
provinciais, e não tem poder disciplinar ou de demissão sobre eles. Além
disso, a lei EMB descreve essas comissões de nível inferior não como órgãos
subordinados à Comissão Nacional, mas sim como órgãos de apoio.
Esta situação tem o potencial de criar problemas de responsabilização,
controlo e supervisão, especialmente à luz das irregularidades cometidas
por órgãos de nível inferior que foram descobertas e expostas pelo Conselho
Constitucional.
6.1.2

Processo de votação e de apuramento

O processo de votação pode ser agilizado através de uma melhor formação
e preparação. Os cadernos eleitorais está organizados por ordem alfabética
e a procura de nomes é muito morosa até ao ponto de as duas cabinas
de votação raramente estarem ocupadas ao mesmo tempo. Os cadernos
eleitorais podem ser impressos de uma forma mais amiga do utilizador, com
os cabeçalhos com cada letra do alfabeto ao lado. Os agentes das mesas de
voto devem ser muito mais selectivos para explicar o processo de votação
completo, uma vez que a maioria dos eleitores possui experiência anterior.
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Na maioria das mesas de voto observadas, os agentes eleitorais explicavam
o procedimento completo a cada eleitor. A esse ritmo, uma assembleia de
voto não pode absorver os 800 eleitores previstos para cada local de votação
dentro das 11 horas durante as quais funcionam. Um processo de votação
mais acelerado tornará a votação mais confortável (menos tempo de espera
para os eleitores) e pode aumentar a participação de alguns eleitores que são
desencorajados por longas filas.
O processo de apuramento foi controverso no passado e a história parece
repetir-se. Mesmo em pequenos municípios, o apuramento intermédio (na
prática, trata-se de somar os 30 ou 40 editais referentes a cada eleição nos locais
mais pequenos) levou uns 3 dias inexplicáveis. Em 3 municípios, o prazo
não foi respeitado (Maputo, Beira e Chibuto). O processo de apuramento
intermédio foi repleto de alegações de fraude e o MDM está a contestar
o apuramento intermédio em 10 municípios. A Equipa do EISA tentou
identificar onde o apuramento intermédio teria lugar em Quelimane, mas foi
mandada de um lado para o outro entre a Comissão de Eleições da Cidade
e o STAE, sem conseguir localizar o local. Em Quelimane, os resultados
intermédios foram baseados em 102 de 141 resultados das assembleias de
voto porque os editais se extraviaram. Cópias dos originais, devidamente
assinadas pelos membros das mesas, foram apresentadas à CDE pelo MDM,
mas foram rejeitadas.
Também permanecem ambiguidades em relação a qual é exactamente a
responsabilidade do STAE e o que deve ser feito pelas comissões provinciais
ou distritais / da cidade (Artigos 127 e 128). Também não está claro qual
é a diferença entre o apuramento geral (Artigos 131 a 139) e o apuramento
nacional (Artigos 153 a 158). Na prática, parece tratar-se da mesma operação.
6.1.3 Segurança

O uso da força e de níveis de violência observado durante várias fases do
processo de eleições autárquicas não é comum em Moçambique. Sete cidadãos
morreram em casos de violência relacionada com as eleições e dezenas de
outros ficaram feridos18. Embora a CNE tenha aprovado um Código de
Conduta para os agentes da polícia envolvidos no processo eleitoral, estes
18

Dados extraídos da declaração oficial pós-eleitoral do Presidente da Comissão Nacional dos Direitos
Humanos
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não parecem ter uma relação autoritária com as forças de segurança durante
os períodos eleitorais, embora esta seja uma boa prática internacionalmente
aceite. Foram relatados poucos incidentes com agentes da polícia regular,
mas as intervenções da Força de Intervenção Rápida (FIR) foram altamente
polémicas.
A CNE terá de avaliar o papel da força policial nos processos eleitorais
e procurar um acordo mais explícito sobre a intervenção da polícia em
actividades relacionadas com as eleições. Poderá ter que ser elaborado e
acordado um protocolo que reforce a ligação entre as autoridades eleitorais
e a polícia e as forças políticas e sociais terão de exercer pressão com vista a
reduzir e a prevenir a violência desnecessária. Também seria importante que
a violência excessiva fosse passível de processo criminal e esta é percebida
como sendo feita de uma forma neutra.
Estes incidentes devem ser analisados dentro do contexto mais amplo
de conflito armado interno e crimes violentos. Uma ampla identificação
de eleições com a violência, em cima das outras situações corre o risco
de dissuadir os cidadãos de participar e, em última instância, mina a
legitimidade democrática. Ela antagoniza os actores políticos e reduz o espaço
para o consenso e o compromisso. Tudo isso pode incutir desconfiança cívica
e medo nos processos eleitorais.
Por conseguinte, é essencial que as seguintes recomendações contidas nos
PEMMO, que Moçambique adoptou, mereçam a atenção necessária:
• As forças de segurança devem manter um papel neutro ao garantir
a segurança das eleições;
• O EMB deve reunir regularmente com as forças de segurança
para discutir questões relativas à segurança do dia da votação, a
segurança nacional durante o período eleitoral e qualquer outra
assistência logística que possa ser necessária.
6.1.4 Participação e representação das mulheres

Ao nível da representação, há uma necessidade de adoptar uma quota
atribuída ao género obrigatória para todas as listas dos partidos e ao nível de
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participação, os dados de registo de eleitores devem ser desagregados por
género para fácil acompanhamento da participação das mulheres.
6.1.5	Olhando para o futuro: recomendações para as eleições de
2014
A realização das eleições autárquicas de 2013 não tornou a preparação das
eleições de 2014 em geral mais fácil, antes pelo contrário. A luta armada
contínua entre o governo e a RENAMO não vai tornar mais provável que a
RENAMO regresse à arena eleitoral.
São necessárias três linhas de acção:
1. Os intervenientes nacionais e internacionais devem encorajar e
promover um diálogo produtivo, a fim de evitar a organização
de eleições gerais num contexto de conflito armado e no intuito
de motivar todas as forças para (re)entrar num processo político
democrático normal.
2. Maior controlo do uso da força através de uma abordagem mais
autoritária da CNE em matéria de segurança e uma presença e
intervenção da Força de Intervenção Rápida no dia de eleições
muito mais restritiva e “low profile”.
3. A CNE e o STAE em particular devem duplicar esforços no
sentido de garantir uma condução objectiva do processo por
todos os oficiais, em especial, durante o processo de contagem
e apuramento. Trata-se de agentes eleitorais, mas também se
estende aos membros das Comissões de Eleições a nível provincial
e distrital.
A nível técnico, a missão recomenda que a formação de agentes eleitorais deve
ser melhorada para agilizar o processo de votação, uma vez que longas filas
são um desincentivo para a participação. Embora tenham sido implementadas
algumas medidas que melhoram a transparência (por exemplo, a partilha da
lista de assembleias de voto, incluindo os eleitores recenseados), a missão
apela à CNE que faça mais para divulgar atempadamente as suas decisões
através do seu site e de outros canais.
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6.2

Conclusão

Ao invés de tirar uma conclusão geral, esta equipa de avaliação técnica
gostaria de destacar tendências na administração eleitoral em Moçambique.
No lado positivo, regista-se uma melhoria parcial da legislação e a CNE
geriu o processo de selecção de candidaturas de forma exemplar. Em
contrapartida, há um aumento da violência relacionada com as eleições e um
comportamento mais visivelmente parcial de algumas forças de segurança
e de alguns agentes eleitorais. A equipa também observou deficiências no
processo de apuramento. Estas deficiências são particularmente sensíveis,
uma vez que tendem a afectar negativamente a credibilidade da eleição como
processo de legitimação para a atribuição de poder político e administrativo.
Ao assinalar estas questões específicas, o EISA está optimista que as
autoridades tomarão as medidas necessárias com vista a conter e reverter as
tendências negativas, tendo em vista as eleições presidenciais, legislativas e
para as assembleias provinciais de 2014.
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Apêndice 1
Termos de Referência

Os Termos de Referência (TdR) da Equipa de Avaliação Técnica do
EISA descrevem o papel e as responsabilidades dos membros da equipa
durante a sua colocação no terreno para as Eleições Autárquicas de 2013
em Moçambique. Contêm um resumo dos objectivos da Equipa Técnica e
delineiam as actividades a serem realizadas pelos membros.
Na qualidade de observadores, esperava-se que os membros da Equipa
Técnica do EISA avaliassem o processo eleitoral, mas não interferissem
no processo. O EISA acredita que os observadores internacionais podem
desempenhar um papel de apoio extremamente importante, ajudando a
aumentar a credibilidade das eleições, reforçando o trabalho dos grupos
de observadores nacionais e aumentando a confiança do público em todo o
processo eleitoral.
Os instrumentos específicos utilizados pela Equipa Técnica para avaliar as
eleições em Moçambique incluíram:
• A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é aceite por
todos os Estados membros das Nações Unidas, 1948;
• Os Princípios do EISA/ECF para a Administração, Monitoria e
Observação Eleitoral na Região da SADC (PEMMO), 2003;
• Os Princípios e Directrizes da SADC que Regulam Eleições
Democráticas, 2004;
• A Declaração de Princípios para a Observação Eleitoral Inter
nacional, 2005;
• A Declaração da OUA/UA sobre os Princípios que Regulam as
Eleições Democráticas, 2002;
• A Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governação, 2007.
Para poder efectuar a avaliação técnica, a equipa procurou realizar as
seguintes actividades:
• Obter informação sobre o processo eleitoral junto à Comissão
Nacional de Eleições (CNE) e da Administração Eleitoral (STAE);
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• Reuniões com os partidos políticos, organizações da sociedade
civil e outros intervenientes para se familiarizar com o ambiente
eleitoral;
• Apresentar com precisão as suas observações e canalizar as
irregularidades às autoridades competentes;
• Observar todos os aspectos das eleições nas áreas que a Equipa for
visitar;
• Avaliar se todos os eleitores registados têm fácil acesso às
assembleias de voto e se são, ou não, capazes de exercer o seu voto
em liberdade e sigilo;
• Avaliar os arranjos logísticos para confirmar se todos os materiais
necessários estão disponíveis para que a votação e a contagem
ocorram de forma eficiente;
• Apurar se todos os partidos e candidatos concorrentes beneficiam
das mesmas oportunidades de participar nas eleições.
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Apêndice 2
CÓDIGO DE CONDUTA PARA OBSERVADORES ELEITORAIS
INTERNACIONAIS

A observação eleitoral internacional é uma prática aceite em todo o mundo.
É levada a cabo por organizações e associações intergovernamentais e não
governamentais internacionais com o objectivo de fornecer uma avaliação
imparcial e exacta da natureza dos processos eleitorais para benefício da
população do país em que se desenrolam as eleições e para benefício da
comunidade internacional. Por conseguinte, muito depende de se poder
garantir a integridade da observação eleitoral internacional, devendo todos os
que fazem parte das missões internacionais de observação eleitoral, incluindo
observadores de longa duração, curta duração, membros de delegações de
viagens exploratórias, equipas de observação especializadas e líderes da
missão subscrever e cumprir o presente Código de Conduta.
• Respeitar a Soberania e os Direitos Humanos Internacionais
As eleições democráticas genuínas são uma expressão de soberania que
pertence ao povo de um país, e a livre expressão da sua vontade constitui
a base da autoridade e legitimidade do governo. O direito a votar e a
ser eleito através de eleições democráticas realizadas periodicamente
são direitos humanos internacionalmente reconhecidos e assentam
no exercício de um número de direitos e liberdades fundamentais. Os
observadores eleitorais devem respeitar a soberania do país que os
acolhe, assim como os direitos humanos e liberdades fundamentais do
povo desse país.
• Respeitar as Leis do País e as Autoridades Eleitorais
Os observadores devem respeitar as leis do país que os acolhe e a
autoridade dos órgãos responsáveis pela administração do processo
eleitoral. Os observadores devem seguir todas as instruções relativas a
leis da parte das autoridades governamentais, de segurança ou eleitorais.
Os observadores devem avaliar se as leis, regulamentos ou outras
acções do estado e/ou representantes eleitorais representam um peso
ou obstáculo indevido aos direitos relativos às eleições, constituição ou
instrumentos internacionais aplicáveis.

RELATÓRIO DA EQUIPA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DO EISA   69

• Respeitar a Integridade da Missão Internacional de Observação Eleitoral
Os observadores devem respeitar e proteger a integridade da missão
internacional de observação eleitoral. Assim, devem respeitar o
presente Código de Conduta, todas as instruções (tais como termos de
referência, directivas) e todas as instruções verbais da chefia da missão
de observação. Os observadores devem: assistir a todas as sessões
obrigatórias de informação, sessões de formação e sessões de perguntas
no término da missão. Devem familiarizar-se com a lei eleitoral,
regulamentos e outras leis relevantes conforme ordens da missão de
observação. Devem igualmente adoptar as metodologias empregues pela
missão de observação. Os observadores devem ainda informar a missão
de quaisquer conflitos de interesses que possam ter e de comportamentos
inapropriados da parte de outros observadores da missão.
• Manter  Estrita Imparcialidade Política em Todas  as
Circunstâncias
Os observadores devem manter estrita imparcialidade política em
todas as circunstâncias, incluindo momentos de lazer no país que os
acolhe. Não devem expressar ou mostrar tendências ou preferências
em relação a autoridades nacionais, partidos políticos, candidatos,
questões referendárias ou em relação a qualquer questão do processo
eleitoral. Os observadores não devem levar a cabo qualquer actividade
que possa ser vista como favorecendo ou dando vantagem partidária
de qualquer competidor político no país que os acolhe, como seja usar
ou vestir símbolos partidários, cores, cartazes, ou aceitar nada de valor
dos partidos políticos.
• Não Dificultar Processos Eleitorais
Os observadores não devem dificultar nenhum aspecto do processo
eleitoral, incluindo processos pré-eleitorais, contagem e compilação
dos resultados, e processos que venham a ser conhecidos depois do
dia das eleições. Os observadores podem informar os representantes
eleitorais de irregularidades, fraude, ou problemas graves no próprio
momento, excepto se for proibido por lei, e devem fazê-lo de maneira a
não dificultarem as operações.
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Os observadores podem fazer perguntas aos representantes eleitorais,
de partidos políticos e a outros observadores dentro das assembleias
de voto, assim como podem responder a perguntas sobre as suas
actividades, desde que não dificultem o processo eleitoral. Ao responder
às perguntas, os observadores não devem comandar o processo eleitoral.
Os observadores podem fazer perguntas e responder a perguntas
dos eleitores, mas não podem perguntar em que partido ou posição
referendária votaram.
• Apresentar Identificação Apropriada
Os observadores devem manter visível a identificação fornecida pela
missão de observação eleitoral, bem como a forma de identificação
exigida pelas autoridades nacionais, e devem apresentá-la aos
representantes eleitorais e outras autoridades nacionais sempre que
solicitada.
• Pautar-se pela exactidão das observações e Profissionalismo
ao Tirar Conclusões
OS observadores devem assegurar-se de que todas as suas observações
estão correctas. As observações devem ter um âmbito abrangente,
incluindo tanto os factores positivos como os negativos, distinguindo
entre factores significativos e irrelevantes, e identificando factores que
se repetem e que podem ter um impacto importante na integridade
do processo. Os juízos dos observadores devem pautar-se pelos mais
elevados padrões de exactidão de informação e imparcialidade de
análise, diferenciando entre factores subjectivos e provas objectivas.
Os observadores devem basear todas as conclusões em provas factuais e
verificáveis e não tirar conclusões prematuras. Os observadores devem
manter um registo bem documentado do local observado, as observações
feitas e outras informações relevantes segundo instruções da missão e
devem entregar este registo à missão.
• Abster-se de fazer comentários ao público ou aos meios de
comunicação antes da missão o ter feito
Os observadores devem abster-se de fazer quaisquer comentários
pessoais sobre as suas observações ou conclusões junto dos meios de
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comunicação social ou do público antes de a missão de observação
apresentar o seu comunicado, excepto se a chefia da missão de
observação der instruções noutro sentido. Os observadores podem
explicar a natureza da missão de observação, as suas actividades e outros
assuntos conforme a missão de observação julgar apropriado, e devem
encaminhar os meios de comunicação ou demais pessoas interessadas
para os membros designados pela missão para tal.
• Cooperar com Outros Observadores Eleitorais
Os observadores devem ter conhecimento de outras missões de
observação eleitoral, tanto nacionais como internacionais, e devem
cooperar com elas conforme as instruções da chefia da missão de
observação eleitoral.
• Manter um Comportamento Pessoal Apropriado
Os observadores devem manter um comportamento pessoal apropriado
e respeitar os outros, inclusivamente demonstrando sensibilidade pelas
culturas e costumes do país de acolhimento, e demonstrar discernimento
em interacções pessoais e exercer o mais elevado nível de conduta
profissional em todas as ocasiões, inclusivamente em momentos de lazer.
• Violações ao Presente Código de Conduta
Caso haja razão para suspeitar de violação do presente Código de
Conduta, a missão de observação conduzirá um inquérito sobre o
assunto. Se se verificar ter havido uma violação grave, ao observador
em questão poderá ser-lhe retirado o documento de acreditação ou ser
expulso da missão de observação eleitoral.
• Contrato que se segue  ao Presente Código de Conduta
Todos quanto participam na presente missão de observação eleitoral
devem ler e compreender o presente Código de Conduta e devem assinar
o contrato que se lhe
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Apêndice 3
Membros da Equipa de Avaliação Técnica
Nome

Organização

Nacionalidade

Olufunto Akinduro

EISA

Nigéria

Constanze Blum

EISA

Alemanha

Elisabete Azevedo-Hartman

Chatham House

Portugal

Luis Jimbo

Angola
Instituto Angolano de
Sistemas Eleitorais e Democracia

Marc De Tollenaere

Especialista em eleições

Bélgica
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Apêndice 4
Lista de Intervenientes Consultados pela
Equipa Técnica

Sheik Abdul Carimo Sau, Presidente da CNE

Bernabe Nkomo, Membro da CNE
Felisberto Naife, Director do STAE
Mark Smith e Jemima Gordon-Duff, DFID
Anders Carlsen, Danida
Claire Smellie, SIDA
João Duarte de Carvalho, Comissão Europeia
Guilherme Mbilana, Observatório Eleitoral
Linette Olofson e Abel Mabunda, MDM
João Pereira, Luis de Brito, Teresinha da Silva, Académicos
Custódio Duma, Comissão Nacional dos Direitos Humanos
Amélia Nakhare, Gabinete de Eleições da FRELIMO
Saimone Macuiana e Jeremias Pondeca, RENAMO
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SOBRE O EISA

Desde a sua criação, em Julho de 1996, o EISA estabeleceu-se como uma
instituição de liderança e um actor influente na área de eleições e democracia
no continente Africano. O EISA tem como visão um continente africano, onde
governanção democrática, os direitos humanos e a participação dos cidadãos
são respeitados num ambiente de paz. A visão do Instituto é executada
através da excelência na promoção de eleições credíveis, da participação dos
cidadãos e do fortalecimento das instituições políticas para a democracia
sustentável em África.
Tendo apoiado e/ou observado perto de 100 processos eleitorais em
África, o EISA tem uma vasta experiência na formulação, estruturação e
implementação de iniciativas democráticas e eleitorais. Desenvolveu-se como
um centro internacionalmente reconhecido em termos de políticas, pesquisa
e informação e fornece estes serviços a órgãos de administração eleitoral,
partidos políticos e organizações da sociedade civil, numa variedade de
áreas, como a educação cívica e eleitoral, a assistência eleitoral e a observação
de eleições. Para além do seu âmbito geográfico alargado, nos últimos
anos o Instituto tem trabalhado cada vez mais actividades intermédias
do ciclo eleitoral e parlamentar, tais como processos constitucionais e
legislativos, fortalecimento parlamentar, gestão e transformação de conflitos,
fortalecimento de partidos políticos, o Mecanismo Africano de Revisão de
Pares (MARP) e governação local e descentralização.
O EISA presta assistência técnica a instituições intergovernamentais,
como a União Africana e o Parlamento Pan-Africano, para reforçar a sua
capacidade na área de eleições e democracia. O Instituto acaba de assinar
um Memorando de Entendimento com a Comunidade Económica dos
Estados da África Central (CEEAC), Comunidade da África Oriental (CAO)
e do Mercado Comum da África Oriental e Austral (COMESA). No âmbito
destes memorandos assinados recentemente, o Instituto também irá prestar

RELATÓRIO DA EQUIPA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DO EISA   75

uma assistência semelhante a estas instituições intergovernamentais. O seu
Memorando de Entendimento com a União Africana também foi renovado
em 2014.
Com sede em Joanesburgo (África do Sul), o EISA tem tido escritórios em
todo o continente Africano e atualmente tem representações na República
Centro-Africana, República Democrática do Congo, Madagáscar, Mali,
Moçambique, Quénia e Somália e um gabinete de ligação regional no
Secretariado da CEEAC em Libreville, Gabão.
Actividades de observação eleitoral
Nos últimos 10 anos, o EISA enviou missões continentais de observação
eleitoral a países como África do Sul (1999, 2004, 2009 e 2014), Angola (2008),
Botswana (1999, 2004 e 2009), República Centro-Africana (2010 e 2011),
República Democrática do Congo (referendo de 2005 e eleições de 2006),
Egipto (2011, 2012 e 2014), Gana (2008 e 2012), Guiné-Conakry (2010), Lesoto
(1998, 2002, 2007, 2012 e 2015), Libéria (2011), Madagascar (2005, 2007 e 2013),
Malawi (2004 e 2009), Maurícias (2000, 2005 e 2010), Moçambique (1999, 2004,
2009, 2013 e 2014), Namíbia (1999, 2004 e 2009), Senegal (2012), Seychelles
(2011), Tanzânia (2005 e 2010), Uganda (2011), Zâmbia (2005, 2008, 2011 and
2015), Zanzibar (2005 e 2010) e Zimbabwe (2000, 2002 e 2008). Os relatórios
dessas missões podem ser encontrados no nosso website.

