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SUMÁRIO EXECUTIVO

O Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África (Electoral Institute
for Sustainable Democracy in Africa – EISA), juntamente com o Carter Center
(TCC), enviou uma Missão de Observação Eleitoral Integrada para as eleições
de 2014 em Moçambique. Estas eleições tiveram lugar na sequência do acordo
político negociado entre o Governo da República de Moçambique e o partido
Renamo e incluiu reformas eleitorais, tais como alterações na composição do
órgão de administração eleitoral a todos os níveis. A missão era composta por
87 observadores em missão de longa e curta duração e foi chefiada por Sua
Excelência Raila Odinga, antigo Primeiro-Ministro da República do Quénia,
coadjuvado por Denis Kadima, Director Executivo do EISA, com o cargo de
chefe adjunto. A componente do TCC da missão foi liderada pelo Professor John
Stremlau, Vice-Presidente do TCC para os Programas da Paz.
A MOE observou as fases principais, nomeadamente a fase pré-eleitoral, eleitoral
e pós-eleitoral. Este relatório final apresenta as conclusões, recomendações
e conclusões da missão. De uma maneira geral, a missão constatou que as
campanhas eleitorais e o processo de votação foram pacíficos, embora com
incidentes isolados de violência. A conclusão geral da missão foi de que foi
dada ao povo moçambicano a oportunidade de exercer livremente os seus
direitos democráticos e civis para escolher os seus líderes. Os incidentes isolados
de escaramuças registados em lugares como Nampula foram localizados e,
por conseguinte, não afectaram a realização geral das eleições. A missão fez
recomendações no sentido de serem introduzidas melhorias em futuros processos
eleitorais. As fundamentais de entre elas são:
• A necessidade de aplicação do código de conduta dos partidos
políticos para mitigar conflitos e a violência no processo eleitoral.
• A necessidade de uma avaliação da futura sustentabilidade do actual
quadro institucional da Comissão Nacional de Eleições (CNE) e do
seu Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), que
tem continuado a crescer em números com cada eleição.
• A necessidade de simplificar os procedimentos de contagem dos
votos nas assembleias de voto para torná-los mais eficientes.
• A necessidade de a polícia manter a neutralidade na manutenção
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da lei e ordem durante as eleições, com vista a granjear a confiança
do público no seu papel durante o processo eleitoral.
• A revisão do quadro de financiamento da campanha deve prever
limites máximos de despesas, bem como a divulgação obrigatória
de limites em fundos de origem privada.
• A publicação imediata de resultados finais completos das
assembleias de voto para aumentar a transparência do processo.
Na sua avaliação do contexto e da realização das eleições de 15 de Outubro de
2014, a Missão de Observação do EISA chegou à conclusão de que as eleições em
Moçambique foram de uma maneira geral calmas e estiveram em conformidade
com as leis em vigor em Moçambique, assim como as normas internacionais,
continentais e sub-regionais. A missão elogiou particularmente o profissionalismo
da CNE na administração do processo eleitoral.
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ABORDAGEM DO EISA EM RELAÇÃO À OBSERVAÇÃO ELEITORAL

Desde a sua criação em Julho de 1996, o EISA estabeleceu-se como uma instituição
líder e um actor influente no tratamento de eleições e questões relacionadas
com a democracia no continente africano. Este Instituto antevê um continente
africano onde a governação democrática, os direitos humanos e a participação
dos cidadãos sejam respeitados num ambiente pacífico. A visão do instituto
é materializada através do seu trabalho de busca de excelência na promoção
de eleições credíveis, da participação dos cidadãos e do fortalecimento das
instituições políticas para uma democracia sustentável em África.
O EISA procura efectivar uma governação eficaz e sustentável em África através
de processos eleitorais fortalecidos, da boa governação, dos direitos humanos e
valores democráticos. A este respeito, o EISA está empenhado na investigação
aplicada, capacitação, apoio técnico aos órgãos continentais e regionais na área
de observação eleitoral, advocacia e outras intervenções específicas. Neste vasto
contexto, o EISA destaca missões de observação eleitoral (MOE) para avaliar e
documentar o contexto e a realização de eleições seleccionadas no continente.
O EISA destaca missões de observadores internacionais como um contributo
para a transparência, integridade e melhoria dos processos eleitorais. Na sua
avaliação das eleições, o EISA reconhece que uma eleição é um processo técnico,
com implicações políticas profundas, e não apenas um evento. Por isso, adopta
uma abordagem holística que lhe permite cobrir os principais aspectos do
processo eleitoral e do contexto em que as eleições foram realizadas.
A avaliação do EISA do processo eleitoral em Moçambique incluiu o envio de uma
Missão de Avaliação Pré-Eleitoral (PAM) de 11 a 15 de Agosto de 2014. A PAM foi
mandatada para avaliar o estado de prontidão da CNE, dos partidos políticos,
das organizações da sociedade civil e de outros intervenientes nas eleições. A
PAM também realizou uma avaliação do contexto pré-eleitoral para verificar
se as condições existentes eram propícias à realização de eleições credíveis. A
missão afirmou que o quadro jurídico para as eleições em Moçambique era, de um
modo geral, conducente à realização de eleições credíveis. No entanto, a missão
levantou preocupações sobre a politização dos aspectos técnicos das eleições e
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o possível impacto que isso poderia ter no profissionalismo e neutralidade do
STAE.
Na sequência de um convite da CNE para observar as eleições, o EISA enviou
uma missão de pleno direito, constituída por observadores em missões de curta
e longa duração. Durante a fase de votação, os observadores foram destacados
como uma missão integrada, em parceria com o Carter Center. Na sua observação
do processo eleitoral, a missão foi norteada por princípios e normas estabelecidos
na Carta Africana sobre a Democracia, Eleições e Governação; pela Declaração da
União Africana dos Princípios que Regem as Eleições Democráticas em África;
pelos Princípios Internacionais para a Observação Internacional de Eleições e o
seu respectivo Código de Conduta; pelos Princípios de Administração, Monitoria
e Observação Eleitoral (PEMMO) e o quadro jurídico que rege o processo eleitoral
em Moçambique.
Na sua avaliação do processo eleitoral, a MOE do EISA consultou os principais
intervenientes no processo eleitoral a nível nacional, provincial e distrital.
Os intervenientes consultados incluíram o Órgão de Administração Eleitoral
(a CNE e o seu secretariado técnico), representantes dos partidos políticos, o
Tribunal Constitucional, agências de segurança e representantes do Governo
de Moçambique. A MOE do EISA também observou os principais aspectos do
processo eleitoral, como as campanhas, a entrega e distribuição do material
eleitoral, os procedimentos no dia da eleição e o apuramento dos resultados.
As equipas de observadores foram equipadas com tablets de computador, nos
quais foram configuradas listas de verificação dos observadores e formatos de
relatórios. Com recurso ao software Open Data Kit, os observadores puderam
lançar e transmitir as suas conclusões e observações em tempo real. O uso
dos tablets também facilitou actualizações contínuas e a comunicação entre
os observadores e a equipa de coordenação na sede e aumentou a actualidade
da avaliação global do processo eleitoral pela missão e a divulgação dos seus
resultados, conclusões e recomendações.
A MOE para as eleições de 2014 foi a quarta de uma série de missões de
observação eleitoral destacadas pelo EISA em Moçambique. A missão estava,
portanto, consciente de que a sua observação implicaria uma avaliação das suas
recomendações anteriores para apurar o que mudou no contexto moçambicano.
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INTRODUÇÃO

O Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África (EISA) tem estado
envolvido nos processos eleitorais moçambicanos e tem mantido uma presença
no país através dos seus escritórios neste país desde 2004. O EISA enviou missões
de observação eleitoral para os processos eleitorais em Moçambique desde as
segundas eleições multipartidárias, realizadas em 1999, por intermédio do
Fórum das Comissões Eleitorais dos Países da SADC. Portanto, o EISA regista a
importância das eleições de 15 de Outubro de 2014 no quadro do fortalecimento
da paz, estabilidade e democracia no país.
No seu relatório sobre as eleições presidenciais, legislativas e para as assembleias
provinciais de 2009, o EISA apresentou uma série de recomendações com base nas
suas observações, nomeadamente: a necessidade de critérios e procedimentos de
selecção transparentes dos membros da CNE, especialmente os propostos pelas
organizações da sociedade civil; a necessidade de melhorar o acesso ao processo
eleitoral através da redução das exigências burocráticas de apresentação de
documentos no último minuto impostas aos partidos e candidatos; a necessidade
de criar mecanismos institucionais sólidos para a prevenção, gestão e resolução
de conflitos relacionados com as eleições, especialmente através da introdução
de um Código de Conduta legalmente vinculativo, a ser assinado pelos partidos
antes das eleições, comprometendo-os a manter a paz em todo o ciclo eleitoral;
o rápido processamento dos resultados eleitorais pela CNE-STAE e pelo Conselho
Constitucional para evitar as longas demoras registadas em eleições anteriores, que
contribuíram para a especulação e a desconfiança na fase pós-eleitoral, bem
como a necessidade de a CNE aumentar a transparência na administração do
processo eleitoral, esclarecendo as suas decisões a todos os interessados de uma
forma oportuna.1
O EISA também contribuiu para a transparência das eleições autárquicas de
2013, ao destacar uma missão de avaliação técnica, cujo relatório contribuiu para
algumas das reformas eleitorais no período que antecedeu as eleições de 2014.
O EISA registou as mudanças efectuadas em termos de hierarquias e prestação
de contas das comissões eleitorais de nível distrital e provincial até à Comissão
Nacional durante as eleições de 2014. Além disso, registou-se uma melhoria
1

Relatório da MOE do EISA, Eleições de 2009 de Moçambique
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notável na conduta do pessoal de segurança durante as eleições de 2014, em
comparação com as eleições autárquicas de 2013.
O EISA enviou uma Missão de Observação Eleitoral Integrada, em parceria com
o Carter Center (TCC), para as eleições presidenciais, legislativas e assembleias
provinciais de 15 de Outubro de 2014. Uma equipa de 23 observadores em
missão de longa duração (Long Term Observers - LTO) foi destacada para as 11
províncias de Moçambique a partir de 29 de Agosto a 30 de Outubro de 2014. Aos
observadores em missão de longa duração juntou-se mais tarde um contingente
de 64 observadores em missão de curta duração (Short Term Observers - STO),
retirado do EISA e do TCC, para constituírem uma missão integrada e de pleno
direito, que compreende 87 observadores enviados de mais de 40 países de todo
o mundo.
As eleições presidenciais, legislativas e para as assembleias provinciais de 15
de Outubro de 2014 em Moçambique ocorreram no contexto de uma solução
política negociada entre o Governo da República de Moçambique e o partido
Renamo. A assinatura do acordo a 5 de Setembro de 2014 criou esperança
quanto à realização de eleições pacíficas. O contexto político e de segurança
destas eleições é detalhado no primeiro capítulo do presente relatório. A Missão
de Observação do EISA registou os esforços realizados continuamente pelos
intervenientes eleitorais em Moçambique no sentido de melhorar o processo
eleitoral através de reformas no quadro eleitoral pelos três partidos políticos
com assento parlamentar, com o contributo da sociedade civil.
Este relatório apresenta as constatações, recomendações e conclusões da MOE do
EISA sobre o processo eleitoral de 2014 em Moçambique. Este consiste em seis
capítulos, o primeiro dos quais trata dos antecedentes históricos e do contexto
político das eleições de 2014. O segundo capítulo apresenta a avaliação da missão
do quadro jurídico e institucional das eleições. O terceiro capítulo apresenta a
avaliação da missão da fase pré-eleitoral do processo. O quarto trata da fase de
eleição, centrando-se essencialmente nas observações do dia de eleição feitas
pela missão. O quinto capítulo apresenta conclusões sobre a fase pós-eleitoral
do processo, tratando do processo de gestão de resultados e do anúncio dos
resultados finais. A conclusão e as recomendações da missão com base nas suas
conclusões e observações são apresentadas no capítulo final do relatório.
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1  

Visão histórica
e política
1.1 Antecedentes históricos e contexto das eleições de 2014
1.2 Acontecimentos políticos e eleitorais antes das eleições de 2014

Antecedentes históricos e contexto das eleições de
2014

Na sequência de uma luta de libertação de dez anos liderada pela Frente
de Libertação de Moçambique (Frelimo), Moçambique conquistou a
independência do jugo colonial português no dia 25 de Junho de 1975.1
O facto de a Frelimo ter conduzido a luta de libertação resultou no facto
de a organização se apresentar como representante legítimo do povo
moçambicano, sem qualquer necessidade de realização de eleições. Foi
estabelecido um estado monopartidário sob a liderança de Samora Machel,
o primeiro presidente da República Popular de Moçambique.
Moçambique não desfrutou de um longo período de paz após a inde
pendência, uma vez que a decisão da Frelimo de seguir uma abordagem
marxista-leninista para a construção do Estado rapidamente criou resistência
liderada por uma nova organização, a Resistência Nacional Moçambicana
(Renamo).2 Com o apoio do governo da Rodésia e do governo do apartheid
na África do Sul, bem como o apoio tácito dos governos de Daniel Arap Moi
no Quénia e Hastings Kamuzu Banda, no Malawi, a Renamo embarcou numa
guerra civil contra a Frelimo, que começou em 1976 e terminou em 1992.
1
2

Embora esta organização já não use o antigo nome “Frente de Libertação de Moçambique” e seja
conhecida por Partido Frelimo, para efeitos de brevidade, este relatório referir-se-á ao partido como
Frelimo.
A Resistência Nacional Moçambicana, que é agora conhecida por Partido Renamo, será, pelas mesmas
razões acima mencionadas, referida como Renamo.

1
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O conflito armado de 16 anos impediu o desenvolvimento económico,
destruiu uma parte significativa da infra-estrutura pública e tornou
Moçambique num dos países mais pobres do mundo. Reconhecendo o impasse
económico e militar, em 1983 a Frelimo optou por um recuo gradual na sua
abordagem marxista-leninista. As relações do país com o mundo capitalista e
o Ocidente melhoraram, juntou-se ao Fundo Monetário Internacional (FMI)
em 1984 e adoptou programas de ajustamento estrutural em 1987. Depois de
três décadas de um governo de partido único, Moçambique fez oficialmente
a transição para um estado multipartidário com uma emenda constitucional
em 1990 que reconheceu as eleições democráticas como o único meio de
conquistar o poder político legitimamente.
Todos os cidadãos com idade igual ou superior a 18 anos têm direito a voto. A
validação revista da democracia multipartidária na nova Constituição marcou
o fim da Primeira República e o início da Segunda República. A Lei dos
Partidos Políticos (Lei 7/91) incentivou ainda mais a política multipartidária,
garantindo os direitos dos cidadãos de formar partidos políticos.
A guerra civil terminou em 1992 com a assinatura de um Acordo Geral
de Paz (AGP) pelas duas partes beligerantes.3 Este acto abriu o caminho
para que o país recuperasse economicamente e abraçasse um projecto
novo, democrático, de edificação do Estado. O AGP estabeleceu o cenário
para muitos desenvolvimentos importantes em Moçambique, incluindo a
desmobilização das forças da Renamo e da Frelimo, bem como a realização
de eleições multipartidárias no futuro imediato. Muitas estipulações do
AGP foram incorporadas na Constituição, entre elas a criação da Comissão
Nacional de Eleições (CNE).
Desde o fim da guerra civil em 1992, Moçambique desfrutou de uma relativa
estabilidade política e foi considerado uma “história de sucesso africano” em
termos de resolução de conflitos. No entanto, a paz geral foi perturbada por
episódios de violência localizada, como em Cabo Delgado em Novembro de
2000, quando protestos violentos aumentaram em resposta às alegações de
fraude da Frelimo nas eleições de 19994 e na capital moçambicana, Maputo,
onde eclodiram protestos em massa contra os altos preços do pão e dos
transportes em Setembro de 2010.
3
4

www.incore.ulst.ac.uk/services/cds/agreements/pdf/moz4.pdf
news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1015892.stm
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As eleições presidenciais, legislativas e para as assembleias provinciais de
2014 foram as quintas eleições após a guerra civil. As eleições em Moçambique
têm sido profundamente contestadas pelos partidos Frelimo e Renamo desde
a transição para a democracia multipartidária; no entanto, a Frelimo mantevese o partido dominante no país. O surgimento do Movimento Democrático de
Moçambique (MDM) em 2009 introduziu uma nova dimensão à competição
política, ganhando terreno nas eleições nacionais e provinciais de 2009 e nas
eleições municipais de 2013.
Nas eleições de 2009, o MDM ganhou oito lugares no Parlamento e nas
eleições autárquicas de 2013 (que foram boicotadas pela Renamo) ganhou as
eleições em três das principais cidades do país – Beira, Quelimane e Nampula.
A Renamo, por outro lado, conquistou 51 assentos no Parlamento em 2009,
uma redução acentuada dos 91 assentos que tinha ganho em 2004. A Renamo
ganhou 31,74% dos votos nas eleições presidenciais de 2004, uma proporção
que foi reduzida para 16,41% na eleição de 2009. O MDM participou na sua
primeira eleição presidencial em 2009, ganhando 8,59% dos votos. A Frelimo,
sendo o partido dominante, recebeu apoio crescente em eleições anteriores.5
As eleições presidenciais, legislativas e para as assembleias provinciais de
2014 foram realizadas dentro de um ano após as eleições autárquicas de
20 de Novembro de 2013. Estas eleições tiveram lugar num contexto de
tensões políticas e um boicote pela Renamo, que se opunha à lei eleitoral e
à composição da comissão de eleições, que considerou estar sob o controlo
total da Frelimo. Também pediu a reforma do sector da segurança, reforma
do sector público e a redistribuição da riqueza para reduzir a influência
dominadora da Frelimo nestes sectores.6
Embora a revisão das leis eleitorais tenha começado em 2010, a nova lei só foi
aprovada em 2013, antes das eleições autárquicas. As mudanças foram feitas
sem a participação da Renamo. Dhlakama tinha deixado Maputo em 2010,
em protesto contra os resultados das eleições desse ano e da lentidão das
reformas eleitorais e exigia reformas de longo alcance no processo eleitoral,
bem como noutras esferas de governação antes de voltar a participar no
processo eleitoral.
5		 http://africanelections.tripod.com/mz.html
6
Esta exigência baseou-se nas grandes expectativas de um boom económico iminente em resultado
da descoberta de reservas significativas de gás e petróleo na região norte do país.
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Em protesto, o partido Renamo boicotou as eleições municipais de 2013 e
lançou ataques armados, resultando na perda de vidas antes e depois das
eleições de 2013. O boicote da Renamo permitiu que o MDM emergisse como
um forte concorrente. O MDM garantiu vitórias em quatro grandes cidades
– Maputo, Beira, Nampula e Quelimane.
Na eleição da assembleia municipal da cidade de Maputo, o MDM ganhou
mais de 40% dos votos contra 56% da Frelimo. Também venceu as eleições em
Gurué, após ter contestado os resultados iniciais. Baseando-se nos resultados
do Apuramento Paralelo de Votos de uma organização não-governamental
local, o Observatório Eleitoral, que contou com o apoio técnico do EISA, que
contestou a declaração da Frelimo como vencedor pela CNE, o Conselho
Constitucional ordenou a repetição da eleição em 8 de Fevereiro de 2014. O
MDM foi o claro vencedor, com 55% dos votos na eleição para presidente do
Município e 54% dos votos na eleição para a assembleia municipal.7
Neste contexto, a proximidade das eleições autárquicas de 2013 das eleições
presidenciais, legislativas e para as assembleias provinciais de 2014 teve um
impacto sobre as eleições de 2014 de duas maneiras. Em primeiro lugar, da
perspectiva de administração eleitoral, as eleições autárquicas foram um
ensaio geral para a CNE em termos de manter a dinâmica das preparações
técnicas para as eleições de 2014. Em segundo lugar, as eleições municipais
estimularam a concorrência entre os partidos políticos, em particular com
base no desempenho do MDM contra a Frelimo.

7		 Missão Técnica de Observadores do EISA às Eleições Autárquicas de Moçambique de 20 de Novembro
de 2013. Relatório, EISA Moçambique, Abril de 2014.
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Tabela 1
Resumo dos Resultados das Eleições Legislativas
1994-2009
Partido
Frelimo

Nº e
percentagem de
votos recebidos
Nº e
percentagem
de assentos no
Parlamento

Renamo

Nº e
percentagem de
votos recebidos
Nº e
percentagem
de assentos no
Parlamento

UD

Nº e
percentagem de
votos recebidos
Nº e
percentagem
de assentos no
Parlamento

MDM

Nº e
percentagem de
votos recebidos

1994

1999

2004

2009

2 115 793
(44,27%)

2 008 165
(48,55%)

1 889 054
(62,03%)

2 907 335
(74,66%)

129 Assentos 133 Assentos 160 Assentos 191 Assentos
(51,6%)
(53,2%)
(64%)
(76,4%)

1 803 506
(37,74%)

1 604 470
(38,79%)

905 289
(29,73%)

688 782
(17,69%)

90 Assentos
(36%)

51 Assentos
(20,14%)

–

–

–

–

–

152 836
(3,93%)

112 Assentos 117 Assentos
(44,8%)
(46,8%)

245 793
(5.4%)
9 Assentos
(3,6%)

–

Nº e
percentagem
de assentos no
Parlamento
Fonte: compilado a partir de http://africanelections.tripod.com/mz.html

8 Assentos
(3,2%)
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Tabela 2
Resumo dos Resultados das Eleições Presidenciais
1994-2009
Partido

1994

1999

2004

2009

Frelimo

Joaquim
Chissano
2.633.740
(53,3%)

Joaquim
Chissano
2.339.848
(52,3%)

Armando
Guebuza
2.004.226
(63,74%)

Armando
Guebuza:
2.974.627
(75%)

Renamo

Afonso
Dhlakama
1.666.965
(33,73%)

Afonso
Dhlakama
2.134.255
(47,7%)

Afonso
Dhlakama
998.059
(31,74%)

Afonso
Dhlakama:
650.679
(16,4%)

MDM

Daviz
Simango
340.579
(8,6%)

Fonte: compilado a partir de http://africanelections.tripod.com/mz.html

A eleição presidencial de 2014 foi considerada a mais renhida na história
eleitoral de Moçambique, porque o titular, o Presidente Armando Guebuza,
não era elegível para concorrer e a Frelimo apresentou um novo candidato,
que não tinha antecedentes políticos enraizados na luta de libertação.
O candidato da Renamo era o líder do partido, Afonso Dhlakama que,
sem sucesso, disputara três eleições anteriores. As eleições de 2014 foram
consideradas como a sua última tentativa e muito estava em jogo. As eleições
de 2014 foram também um teste à força crescente do MDM e á possibilidade
de substituição da Renamo como principal partido da oposição.
1.2

Acontecimentos políticos e eleitorais antes das
eleições de 2014

As eleições de 2014 tiveram lugar num contexto de preocupações de
segurança, negociações e tensões políticas, que culminaram com a assinatura
de um acordo de cessação das hostilidades entre o governo e a Renamo a 5
de Setembro de 2014. Além disso, foram introduzidas reformas significativas

Reltório Nº 53 da Missão de Observação
Eleitoral
do EISA
Visão histórica
e política

7  

na legislação antes da eleição para garantir uma administração inclusiva do
processo eleitoral e acomodar as exigências da Renamo. No entanto, estas
reformas não foram alargadas de modo a incluir os interesses dos partidos
sem assento parlamentar. Um aspecto fundamental entre as reformas foi a
restruturação da CNE, cuja composição foi expandida de modo a incluir
representantes dos três principais partidos políticos na Assembleia da
República (AR) a todos os níveis, incluindo ao nível das assembleias de voto.
(A estrutura e composição dos órgãos de administração eleitoral é abordada
no capítulo 2 do presente relatório).
Também foram negociadas outras exigências, tais como a integração das
forças da Renamo no exército nacional regular. No dia 25 de Julho de 2014,
a Renamo e representantes do governo assinaram um acordo de cessação
das hostilidades. Este acordo foi confirmado por uma outra co-assinatura
simbólica entre o Presidente Armando Guebuza, em nome do governo, e
Afonso Dhlakama, em nome da Renamo, a 5 de Setembro de 2014. Dhlakama
foi acompanhado por diplomatas dos Estados Unidos, Botswana, Itália,
Portugal e Grã-Bretanha. Os dois líderes comprometeram-se a garantir a
realização de eleições pacíficas e a respeitar o direito de cada um de fazer
campanha.
O acordo, que foi formal e unanimemente aprovado pela AR a 8 de Setembro
de 2014, criou esperança quanto à realização de eleições livres de violência
e uma oportunidade para o povo moçambicano expressar a sua vontade
livremente através do voto.
As duas partes também concordaram em permitir que observadores militares
estrangeiros monitorizassem e garantissem a implementação do acordo de
cessação das hostilidades. A Equipa Militar Internacional de Observação
da Cessação das Hostilidades Militares (EMOCHM) era composta por 23
observadores militares do Botswana, Zimbabwe, África do Sul, Quénia,
Cabo Verde, Portugal, Itália, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Também tinha
uma componente local de 70 oficiais moçambicanos, metade dos quais
representava o governo e metade representava a Renamo. A componente
estrangeira chegou a Moçambique durante a fase pré-eleitoral.
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▼
▼
▼

Quadro Jurídico e
Institucional
2.1 A Constituição
2.2 Leis eleitorais
2.3 O sistema eleitoral
2.4 Financiamento dos partidos políticos
2.5 Administração eleitoral: A Comissão Nacional de Eleições

O processo eleitoral de 2014 foi norteado pela Constituição de Moçambique
de 2004 e um conjunto de leis eleitorais – a Lei nº 8/2013, sobre a eleição do
Presidente e da Assembleia da República, a Lei nº 4/2013 sobre a eleição das
Assembleias Provinciais, a Lei nº 5/2013 sobre o recenseamento eleitoral e a
Lei nº 6/2013, que rege a Comissão Nacional de Eleições.
2.1

A Constituição

A Constituição de 2004 garante os direitos fundamentais e as liberdades civis
de todos os cidadãos de Moçambique. O Artigo 73 da Constituição protege o
direito dos moçambicanos de escolher líderes através do sufrágio universal,
directo, secreto e periódico, do referendo sobre as grandes questões nacionais
e através da participação democrática permanente nos assuntos do governo.
O direito de voto não se limita aos cidadãos residentes em Moçambique,
também abrange os cidadãos na diáspora, desde que sejam eleitores
registados e cumpram todos os outros requisitos legais. O Artigo 75 prevê a
formação de partidos políticos que respeitem a unidade nacional e os valores
democráticos. A Constituição exige que os partidos políticos:
a) Tenham âmbito nacional;
b) Defendam os interesses nacionais;
c) Contribuam para a formação da opinião pública, em particular
sobre as grandes questões nacionais; e
8
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d) Fortaleçam o espírito patriótico dos cidadãos e a consolidação da
Nação moçambicana
Estabelece ainda que os partidos contribuam para a paz e a estabilidade no
país através da educação política e cívica dos cidadãos.
A MOE do EISA registou que os requisitos para a formação de partidos
políticos não são restritivos e abordam as questões relevantes da unidade
nacional e da estabilidade no contexto moçambicano.
A Constituição prevê um limite de dois mandatos para o presidente como
um elemento crucial de desenvolvimento e consolidação da democracia,
que permite a alternância do poder político. Moçambique tem observado
esta disposição referente ao limite dos mandatos desde as primeiras eleições
multipartidárias, realizadas em 1994. A MOE do EISA observou que de uma
maneira geral, a Constituição está em conformidade com os princípios e
obrigações gerais estipulados nos instrumentos internacionais, regionais
e sub-regionais, tais como a Carta Africana sobre a Democracia, Eleições e
Governação, a Declaração da União Africana dos Princípios que Regem as
Eleições Democráticas em África e os Princípios de Administração, Monitoria
e Observação Eleitoral (PEMMO).
2.2

Leis eleitorais

Profundas reformas estiveram na origem de uma série de mudanças no
quadro jurídico para as eleições em Moçambique. As últimas mudanças às
leis eleitorais que regulamentaram as eleições de 2014 foram aprovadas em
Abril de 2014.
2.2.1 Lei nº 8/2013, sobre a eleição do Presidente e da Assembleia
da República
Esta lei estabelece o quadro para a eleição do presidente e dos deputados
da assembleia. A primeira secção, referente a disposições gerais, contém os
princípios fundamentais que orientam os processos eleitorais. A secção II,
intitulada o estatuto dos candidatos, contém revisões, tais como o direito
a serem destituídos dos seus cargos, suspensão do exercício de funções,
a imunidade e passagem para a lista de suplentes para os candidatos que
pretendam concorrer a presidente / vice-presidente da Assembleia. A lei
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também contém regras revistas, obrigações e direitos relativos à campanha
eleitoral, propaganda eleitoral e financiamento eleitoral.
A lei trata da organização, localização, pessoal, constituição e funcionamento
dos centros de votação. Além disso, prevê a nomeação de delegados para
monitorizar os processos de votação dentro das assembleias de voto, protege
o direito do cidadão de votar e detalha o processo de contagem de votos, bem
como os canais de comunicação para a transmissão, validação e proclamação
dos resultados eleitorais. A secção V estabelece os princípios, regulamentos e
critérios para a eleição do presidente e os princípios, regulamentos e requisitos
de elegibilidade para os que desejem concorrer às eleições para a assembleia.
A composição da assembleia, a duração do mandato e o mandato dos
deputados eleitos são detalhados, assim como as condições e procedimentos
para os órgãos judiciários que tratam de recursos e de infracções eleitorais
que possam surgir após o anúncio dos resultados. A lei também prevê o
reconhecimento oficial e a participação de observadores eleitorais em todas
as fases do ciclo eleitoral.
2.2.2 Lei nº 4/2013, sobre a eleição das assembleias provinciais
A lei inclui revisões do quadro legal para a eleição de membros da assembleia
provincial, descreve as disposições gerais relativas à eleição dos membros
das assembleias provinciais e estabelece normas relativas ao estatuto dos
candidatos e um procedimento para verificar a sua elegibilidade. A lei
também consagra regras e propaganda sobre a campanha, bem como
princípios e procedimentos para as eleições. Ela cobre a constituição, prazos,
localização, bem como o funcionamento e a organização dos centros de
votação e permite a representação dos partidos políticos através dos delegados
como monitores das assembleias de voto. Outros temas de que se ocupa são
o processo de votação, o sigilo do voto, a perturbação ou interrupção das
operações eleitorais, direitos e requisitos do eleitor, a contagem dos votos e a
publicação dos resultados. Também abrangidos estão o registo e apresentação
de candidatos, a análise dos símbolos e os nomes dos partidos / candidatos,
listas de partidos ou candidatos e a formação de coligações para fins eleitorais.
A lei abrange o método de conversão de votos em assentos das assembleias
provinciais e a subsequente distribuição e preenchimento desses assentos.
Estão criadas disposições sobre o tratamento dos recursos e os crimes pelos
órgãos judiciais competentes.
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2.2.3 Lei nº 5/2013, sobre o registo dos eleitores
A lei estabelece as disposições gerais para o registo de eleitores e a organização
do processo de recenseamento eleitoral. A Comissão Nacional de Eleições
está autorizada a supervisionar a gestão do Secretariado Técnico de
Administração Eleitoral do processo de recenseamento eleitoral no país e
no estrangeiro. Os termos da colaboração, acompanhamento e participação
dos partidos políticos no recenseamento de eleitores estão descritos, assim
como o funcionamento do processo de recenseamento eleitoral. O Capítulo
5 aborda infracções no processo de recenseamento de eleitores, bem como
sanções para o comportamento fraudulento e obstrução do processo de
recenseamento eleitoral. As disposições finais e transitórias do recenseamento
eleitoral foram revistas.
2.2.4 Lei nº 6/2013, de 22 de Fevereiro
Esta lei regula o órgão de administração eleitoral, a CNE, e prevê a
organização, coordenação, execução, condução, gestão e supervisão do
recenseamento eleitoral e eleições. Ela contém disposições gerais revistas,
abrangendo a definição, natureza, composição e formação da CNE e
descreve os poderes gerais da CNE, bem como os poderes do conselho de
direcção, do presidente e do vice-presidente. A lei abrange as condições de
emprego dos membros da CNE, a duração da composição da comissão e as
responsabilidades, deveres, direitos e privilégios dos membros. O capítulo
três prevê a segurança social e os benefícios de aposentação aplicáveis
aos membros da comissão, detalhando igualmente o funcionamento do
secretariado, do pessoal do secretariado e das cinco comissões de trabalho.
O capítulo cinco prevê a nomeação dos órgãos de apoio à Comissão e
descreve os poderes das comissões provinciais e distritais de eleições ou das
comissões de eleições das cidades, bem como os direitos e privilégios dos
membros que prestam serviços nesses órgãos de apoio. O capítulo também
contém disposições especificamente relativas ao Secretariado Técnico de
Administração Eleitoral, abordando a sua definição, gestão, composição,
estrutura, atribuições e poderes. O capítulo seis aborda o funcionamento dos
colectivos do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, o orçamento
da CNE, o dever de colaboração, os símbolos oficiais da CNE e ainda o
funcionamento da CNE e dos seus órgãos de apoio, bem como a eleição dos
membros das organizações da sociedade civil.
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As mudanças provocadas por essas leis incluem:
• Uma maior representação dos partidos com assento parlamentar
em todas as estruturas da administração eleitoral, desde o nível
nacional ao nível provincial e assembleias de voto. O número
de representantes por partido foi aumentado e a representação
alargada, de modo a incluir o braço técnico do órgão de
administração eleitoral e ao nível das assembleias de voto. O
quadro institucional é analisado mais adiante.
• A introdução de tribunais distritais no processo de reclamações e
interposição de recursos.
• O fornecimento de cópias electrónicas de cadernos eleitorais
aos partidos políticos (45 dias antes das eleições) para garantir a
transparência.
• Recontagem de votos a nível distrital mediante solicitação dos
partidos políticos, entre outros.
A MOE do EISA registou que as mudanças no quadro jurídico e institucional
foram ditadas pela peculiaridade do contexto moçambicano e elogiou todos
os partidos pelos esforços realizados no sentido de se chegar a um acordo
amigável sobre esse quadro, o que contribuiu para a realização das eleições
em grande parte de forma pacífica.
2.3

O sistema eleitoral

Nos termos dos Artigos 148 e 149 da Constituição, a Lei nº 8/2013 sobre as
Eleições Presidenciais e Legislativas prevê um sistema de maioria absoluta
para a eleição do presidente, com a opção de uma segunda volta entre os
dois principais candidatos, na eventualidade de nenhum candidato obter
a maioria absoluta dos votos expressos na primeira volta. O Artigo 146 (2)
estabelece ainda que caso um dos candidatos morra ou se retire da segunda
volta, o Presidente do Conselho Constitucional deve convidar os outros
candidatos, por ordem da sua proporção de votos, para declarar a sua vontade
de disputar a segunda volta. Esta opção está aberta até às 18:00 do quinto
dia após a publicação da contagem da primeira volta.
Os deputados da Assembleia da República (AR), a Assembleia Nacional,
são eleitos através de um sistema eleitoral de representação proporcional
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com base em listas fechadas (PR), conforme previsto no Artigo 135 (2) da
Constituição. Os deputados da AR são eleitos por um período de cinco anos8.
Num sistema de lista fechada, as listas dos partidos contêm nomes iguais
ao número de lugares atribuídos ao círculo eleitoral (dispostos por ordem
de preferência)9. Também é obrigatório incluir nas listas não menos do que
três candidatos suplentes.10
Os limites administrativos provinciais constituem os círculos eleitorais
parlamentares para a eleição para a AR. Os assentos são atribuídos de acordo
com o número de eleitores registados por província, e não pelo tamanho
da população em geral de cada província. Isto significa que o número de
assentos atribuídos a cada província varia de uma eleição para outra. A Tabela
6 compara a atribuição de assentos nas eleições de 2009 e 2014.
O número de assentos por círculo eleitoral é determinado através da
distribuição de um total de 248 assentos proporcionalmente ao número de
eleitores inscritos em cada província. Dos 250 assentos na AR, 248 são eleitos a
partir das 10 províncias e cidade de Maputo, cada um com estatuto de círculo
eleitoral. Dois membros são eleitos por expatriados, um para África e um
para a Europa. Os votos recebidos pelas listas dos partidos são convertidos
em assentos parlamentares através do método de Hondt.11
Para as assembleias provinciais, o círculo eleitoral é o distrito de uma
determinada província. Os membros das assembleias provinciais também
são eleitos a partir do sistema de representação proporcional com base em
listas fechadas. As dez províncias elegem um total de 810 membros.
2.4

Financiamento dos partidos políticos

A Lei nº 8/2013 prevê o financiamento público e privado das campanhas
dos partidos políticos. Está excluído o financiamento de campanhas por
parte de governos estrangeiros, organizações governamentais, instituições
8
9
10
11

Artigo 170 da Constituição e Artigo 167 da Lei Nº 8/2013.
Os assentos são atribuídos de acordo com o número de eleitores recenseados por círculo eleitoral.
Artigo 168 da Lei Nº 8/2013.
Um sistema concebido por Victor D’Hondt, um jurista e matemático belga activo no século 19. O
método de Hondt é um método das médias mais elevadas (highest averages method) para atribuir
assentos na representação proporcional da lista dos partidos (party-list proportional representation).
Para obter um exemplo prático, favor consultar www.bbc.com/news/uk-politics-27187434
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ou empresas públicas nacionais ou estrangeiras. Os doadores estrangeiros
são autorizados a contribuir com fundos directamente para o orçamento
do Estado e o Estado destina esses fundos como parte do orçamento de
financiamento da campanha12. A lei permite que os partidos procurem obter
financiamento de campanha das seguintes fontes:
a) Contribuições dos próprios candidatos e dos partidos políticos
proponentes, coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos
eleitores;
b) Contribuições voluntárias de cidadãos moçambicanos e estran
geiros;
c) Produto de actividades da campanha eleitoral;
d) Contribuições de partidos amigos nacionais e estrangeiros;
e) Contribuições de organizações não-governamentais nacionais ou
estrangeiras.
Vale a pena notar que o quadro legal em Moçambique não prevê limites
máximos de recursos mobilizados a título privado, nem requer a divulgação
dos detalhes das fontes de financiamento privado. A MOE do EISA observou
que essas omissões têm o potencial de permitir a influência negativa do
dinheiro na política do país.
Nos termos dos Artigos 37 e 38 da Lei nº 8/2013, os fundos públicos para
as campanhas eleitorais são geridos e distribuídos pela CNE 21 dias antes
do início da campanha eleitoral. A CNE deve determinar os critérios para
o desembolso dos fundos para as campanhas da AR, enquanto os fundos
destinados às campanhas para as eleições presidenciais são distribuídos
equitativamente pelos candidatos presidenciais. A utilização destes fundos
é restrita à produção de materiais de campanha e os mesmos não devem
ser utilizados para salários ou aquisição de equipamentos, como viaturas.
A fim de garantir a prestação de contas, o Artigo 39 prevê a divulgação
obrigatória das despesas de campanha no prazo de 60 dias após a proclamação
oficial dos resultados eleitorais. As Tabelas 3, 4 e 5 mostram a alocação de
fundos para cada um dos partidos durante as eleições de 2014.
12

Capítulo III, Artigo 37 da lei referente às eleições Presidenciais e Parlamentares, a Lei Eleitoral Nº
8/2013, de 27 de Fevereiro
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Após consulta aos partidos, a MOE do EISA observou que os fundos alocados
para estas eleições foram bastante limitados e que os partidos menores
precisavam de trabalhar mais para compensar o défice.
Tabela 3
Alocações de Fundos para as Eleições Presidenciais
Nome do candidato

Partido

Valor (MT)

Afonso Macacho Dhlakama

Renamo

7 766 666,67

255 482,46

Filipe Jacinto Nyusi

Frelimo

7 766 666,67

255 482,46

Daviz Mbepo Simango

MDM

7 766 666,67

255 482,46

23 300 000,01

766 447,37

Total

Valor (USD)

Tabela 4
Alocações de Fundos para as Eleições Legislativas
Partido

Assentos

Valor (MT)

Valor (USD)

Movimento Democrático de
Moçambique (MDM)

250

1 200 492,51

39 489,89

Renamo

250

1 200 492,51

39 489,89

Frelimo

250

1 200 492,51

39 489,89

Aliança Independente de Moçambique
(ALIMO)

108

518 612,76

17 059,63

Partido de Ampliação Social de
Moçambique (PASOMO)

115

552 226,55

18 165,35

Partido Movimento da Juventude para
Restauração da Democracia (MJRD)

248

1 190 888,57

39 173,97

Partido Independente de Moçambique
(PIMO)

75

360 147,75

11 846,97

Partido União Africana para Salvação
do Povo de Moçambique (UASP)

33

158 465,01

5 212,66

248

1 190 888,57

39 173,97

Partido Popular Democrático de
Moçambique (PPD)

16

76 831,52

2 527,35

Partido Social-Liberal e Democrático
(SOL)

33

158 465,01

5 212,66

Partido de Liberdade Democrática
(PLD)
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Partido Humanitário de Moçambique
(PAHUMO)

161

773 117,18

25 431,49

Partido Renovação Social (PARESO)

201

965 195,98

31 749,87

Partido Unido de Moçambique da
Liberdade Democrática (PUMILD)

98

470 593,06

15 480,03

Partido Ecologista – Movimento da
Terra (PEC-MT)

250

1 200 492,51

39 489,89

61

292 920,17

9 635,53

Partido os Verdes de Moçambique
(PVM)

248

1 190 888,57

39 173,97

Partido Movimento Nacional
para Recuperação da Unidade
Moçambicana (MONARUMO)

248

1 190 888,57

39 173,97

Partido Para Paz, Democracia
e Desenvolvimento /Aliança
Democrática (PDD/AD)

248

1 190 888.57

39 173,97

Partido de Reconciliação Nacional
(PARENA)

248

1 190 888,57

39 173,97

Partido para o Progresso do Povo de
Moçambique (PPPM)

135

648 265,96

21 324,54

93

446 583,21

14 690,24

N/A

0,00

14

67 227,58

2 211,43

Partido Trabalhista (PT)

151

725 097,48

23 851,89

Partido Nacional dos Operários e
Camponeses (PANAOC)

248

1 190 888,57

39 173,97

Partido Movimento Patriótico para a
Democracia (MPD)

248

1 190 888,57

39 173,97

Coligação dos Partidos Políticos União
Eleitoral (UE)

250

1 200 492.51

39 489,89

97

465 791.09

15 322,08

248

1 190 888.57

39 173,97

4873

23 399 999,99

769 736,84

Partido para a Liberdade e
Solidariedade (PAZS)

União para a Mudança (UM)
Associação Juntos Pela Cidade (JPC)
Partido de Reconciliação Democrática
Social (PRDS)

Partido Social Democrata
Independente (PASDI)
Partido União Para a Reconciliação
(PUR)
Total
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Tabela 5
Alocação de Fundos para a Campanha das Assembleias Provinciais
Partido

Assentos

Valor (MT)

Valor (USD)

Movimento Democrático de
Moçambique (MDM)

811

5 453 477,63

179 390,71

Renamo

811

5 453 477,63

179 390,71

Frelimo

811

5 453 477,63

179 390,71

Partido Humanitário de
Moçambique (PAHUMO)

115

773 304,47

25 437,65

Partido os Verdes de Moçambique
(PVM)

47

316 046,18

10 396,26

Partido Movimento Nacional
para Recuperação da Unidade
Moçambicana (MONARUMO)

135

907 792,21

29 861,59

Partido Para Paz, Democracia
e Desenvolvimento/Aliança
Democrática (PDD/AD)

415

2 790 620,49

91 796,73

Partido de Reconciliação Nacional
(PARENA)

145

975 036,08

32 073,56

Associação Juntos Pela Cidade
(JPC)

80

537 950,94

17 695,75

Coligação de Partidos Políticos
União Eleitoral (UE)

87

585 021,65

19 244,13

Partido Social Democrata
Independente (PASDI)

8

53 795,09

1 769,58

Total

3465

23 300 000,00

766 447,37

A CNE programou desembolsar fundos de campanha para os partidos
políticos e coligações concorrentes em três parcelas. Um valor inicial
equivalente a 50% dos fundos foi desembolsado 21 dias antes do arranque
da campanha eleitoral e os outros 50% deveriam ser desembolsados em duas
parcelas, depois da justificação dos gastos do primeiro desembolso.
A partir da sua interacção com os partidos políticos, a MOE do EISA concluiu
que essa modalidade apresentava desafios para alguns partidos. Em primeiro
lugar, houve alguns atrasos no desembolso, em parte porque o Ministério
das Finanças disponibilizou tardiamente os fundos e em alguns casos, os
partidos demoraram a entrega da documentação de financiamento necessária.
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Em segundo lugar, a disponibilização de recursos em parcelas significava
que algumas partes não poderiam adquirir materiais de campanha de uma
só vez devido à limitação dos fundos. No momento em que recebiam o
segundo e último desembolso para comprar mais materiais, já tinha sido
perdido tempo valioso.
2.5

Administração eleitoral: A Comissão Nacional de
Eleições

A Comissão Nacional de Eleições é a instituição constitucionalmente
mandatada para realizar eleições em Moçambique. A comissão tem um braço
técnico, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, que serve de braço
de implementação das suas decisões e políticas. Os membros da comissão
são nomeados para um mandato de seis anos por uma sessão ordinária
da AR. A comissão é criada como uma instituição independente e os seus
membros não são removíveis, excepto por renúncia, morte ou incapacidade
permanente ou por aceitação de um cargo que é incompatível com o seu
papel como membro da comissão.13
A CNE é apoiada por estruturas ad hoc a nível provincial e distrital /de
cidade. As comissões provinciais de eleições entram em funcionamento
dentro de 60 dias após a publicação da data das eleições e encerram no
prazo de 60 dias após a publicação dos resultados eleitorais. As comissões
eleitorais dos distritos / cidades iniciam as suas funções no prazo de 30 dias
após a constituição das comissões provinciais e terminam dentro de 30 dias
após a publicação dos resultados das eleições. O STAE também tem braços
provisórios e a nível distrital que apoiam o seu trabalho.
As reformas eleitorais pós-2009 trouxeram consigo diversas mudanças no
quadro institucional para as eleições. O número de comissários da CNE
aumentou de 13 para 17. Nos termos do Artigo 6 da Lei da Comissão Eleitoral,
sete desses 17 comissários foram identificados na sociedade civil, cinco
na Frelimo, quatro na Renamo e um no MDM. A atribuição de escritórios
na CNE baseou-se numa proporção de 50:50, com o partido no poder, a
Frelimo, a receber 50% e os outros partidos da oposição 50%. Para defender
a neutralidade da comissão, o seu presidente foi seleccionado de entre os
13

Capítulo II da Lei Nº 6/2013.
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nomeados da sociedade civil, enquanto um vice-presidente foi nomeado de
entre as pessoas designadas pela Frelimo e pela Renamo.
O Artigo 7 da Lei da Comissão Eleitoral prevê igualmente que o governo
nomeie uma pessoa com assento permanente nas sessões plenárias da
Comissão Nacional de Eleições, com direito à palavra, mas sem direito a
voto. O Governo nomeia igualmente uma pessoa com assento permanente
nas sessões plenárias de cada uma das comissões provinciais, distritais ou de
cidade, com direito a palavra, mas sem direito de voto. As pessoas nomeadas
pelo governo têm direitos iguais e gozam de direitos e privilégios idênticos
aos estabelecidos para os membros da Comissão Nacional de Eleições.
A mesma modalidade de representação dos partidos políticos foi reproduzida
dentro das estruturas da comissão eleitoral a nível provincial e distrital, com
15 membros para cada uma das comissões eleitorais provinciais e distritais.
Seis destes membros são provenientes de partidos políticos, a Frelimo (3), a
Renamo (2) e o MDM (1). Os outros nove são designados por organizações
da sociedade civil (OSC). O presidente é eleito pelos seus pares dos nove
designados pelas OSC. Estas comissões provinciais prestam contas à CNE,
enquanto as comissões distritais são responsáveis perante as comissões
provinciais.
O STAE é chefiado por um director-geral, que desempenha as funções de
Administrador-delegado (CEO) da comissão. Como parte das reformas, a
representação partidária foi introduzida no STAE, com dois directores-gerais
adjuntos eleitos na Frelimo e na Renamo. Outros nomeados pelos partidos
dentro do STAE foram: seis directores nacionais adjuntos (3 da Frelimo, 2
da Renamo e 1 do MDM) e 18 outros técnicos (9 da Frelimo, 8 da Renamo e
1 do MDM).).14
O Artigo 57 da Lei nº 6/2013 estipula a estrutura do STAE a nível provincial.
Consiste no director provincial, em dois directores provinciais adjuntos, três
chefes de departamento e seis chefes adjuntos de departamentos. Os seis
chefes adjuntos de departamentos são nomeados pelos partidos políticos
representados na AR (três tirados da Frelimo, dois da Renamo e um do MDM).
14

O Artigo 56 da Lei Nº 6/2013 prevê a composição da Comissão.
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As estruturas do STAE provincial também incluem seis outros técnicos que
são nomeados pelos partidos políticos na mesma ordem (três da Frelimo,
dois da Renamo e um do MDM). A mesma estrutura foi reproduzida a nível
distrital do STAE (Artigo 58 da Lei nº 6/2013).
A representação partidária também foi introduzida a nível das assembleias
de voto, com cada assembleia composta por sete funcionários, que foram
integralmente pagos pela CNE. Dos sete funcionários da assembleia de
voto, três funcionários foram indicados pelos três partidos com assento no
Parlamento e os outros quatro, que desempenharam as funções de presidente
da mesa de voto, secretário e funcionário, foram nomeados através de um
processo de recrutamento competitivo realizado pelo STAE. Em conformidade
com esta nova modalidade na administração eleitoral, os três partidos com
assento no Parlamento tiveram de nomear um membro da mesa de voto para
ser treinado e colocado em todas as 17.013 assembleias de voto.
A necessidade de acomodação política e a necessidade de criar confiança
resultaram num quadro peculiar que foi testado durante as eleições de
2014. A MOE do EISA observou que esses esforços destinados a criar
inclusão e transparência limitaram-se aos três partidos representados no
Parlamento. Os interesses dos outros 32 partidos políticos registados que
tinham manifestado interesse em concorrer nas eleições de 2014, não foram
devidamente acautelados nas reformas. As mudanças estruturais também
levaram a uma estrutura de administração eleitoral alargada, facto que teve
implicações no custo global das eleições. Especificamente, a MOE do EISA
foi informada de que as mudanças dentro das estruturas da CNE e do STAE
originaram um aumento do pessoal administrativo de 1.500 para 4.500, sendo,
por conseguinte, necessária a aprovação de um orçamento suplementar para
as eleições.
De acordo com o Artigo 3.3 do PEMMO15, que enfatiza os princípios da
sustentabilidade financeira, eficiência e administração eficaz de eleições,
a missão do EISA registou com preocupação o aumento do tamanho
15

Artigo 3.3 (recomendação 1): “O governo deve financiar adequadamente o OAE para permitir uma
eleição credível e legítima. O OAE deve promover a sustentabilidade financeira e a administração
rentável das eleições. A dimensão do OAE deve ser controlável, de modo a garantir uma administração eleitoral eficiente, eficaz, consensual e financeiramente sustentável.”
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das estruturas de administração eleitoral em Moçambique e levantou
preocupações em relação à adequação de tais estruturas a longo prazo.
Embora notando a necessidade de uma estrutura de administração
eleitoral, inclusive, a missão do EISA também registou que os princípios de
neutralidade e profissionalismo, que são fundamentais para a administração
eleitoral, foram comprometidos pela inclusão de representantes dos partidos
no STAE e a nível das assembleias de voto. A missão acredita que a inclusão
de representantes dos partidos no pessoal das assembleias de voto pode
comprometer estes princípios a esse nível.
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Delimitação dos círculos eleitorais
Recenseamento eleitoral
Registo dos Partidos Políticos
Processo de recenseamento de candidatos
Educação eleitoral
Campanhas eleitorais
Uso de Recursos do Estado
Género e direitos das minorias
Cobertura do processo eleitoral pelos órgãos de informação
Segurança
Prontidão da CNE-STAE

3.1

Delimitação dos círculos eleitorais

3.2

Recenseamento eleitoral

Os limites dos círculos eleitorais para a eleição dos deputados da Assembleia
da República são contíguos aos limites das 10 províncias e Maputo Cidade.
Nos termos do Artigo 164 da Lei nº 8/2013 sobre as Eleições Presidenciais
e Legislativas, os círculos eleitorais estão sediados nas capitais provinciais
e, portanto, têm o mesmo nome que a cidade. A lei prevê mais dois círculos
eleitorais, um para os países da região de África e outro para o resto do
mundo. Embora não houvesse diferendos relacionados com a delimitação
dos círculos eleitorais, alguns partidos levantaram preocupações quanto à
distribuição dos assentos dentro dos círculos eleitorais. Estas preocupações
são analisadas na secção 3.2. do presente relatório.
O recenseamento eleitoral é guiado pela Lei nº 5/2013 do Recenseamento
Eleitoral, que prevê o recenseamento periódico dos eleitores, tornando assim
o recenseamento válido para um determinado ciclo eleitoral. Nos termos do
Artigo 7 da Lei, o recenseamento eleitoral deve ser actualizado no ano em que
as eleições serão realizadas. A lei também prevê que sempre que a realização
de eleições extraordinárias se justifique, a validade do recenseamento do
ciclo eleitoral anterior deve ser prorrogada.
22
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No que diz respeito ao processo de recenseamento de 2014, a CNE utilizou o
recenseamento biométrico, que incluía a captura dos dados biométricos dos
eleitores, especificamente as suas fotografias e impressões digitais. Para esse
efeito, a Comissão enviou brigadas de recenseamento, que foram equipadas
com kits de recenseamento. O recenseamento eleitoral referente às eleições
de 2014 foi realizado pela CNE de 15 de Fevereiro a 29 de Abril de 2014 e foi
prorrogado até 9 de Maio de 2014, a pedido dos partidos políticos porque
tinham sido detectados problemas no início do processo. 16 Os problemas
estavam relacionados com o facto de alguns centros de recenseamento serem
inacessíveis devido ao mau estado das estradas, fortes chuvas e transporte
insuficiente. Também se registaram insuficiências na capacidade técnica de
alguns funcionários em termos de utilização dos kits de recenseamento de
eleitores.
A prorrogação do período de recenseamento eleitoral permitiu o registo
de um maior número de eleitores. Permitiu igualmente o registo à última
hora do candidato presidencial da Renamo, Afonso Dhlakama. Por causa
de preocupações de segurança na província de Sofala, a CNE esperou
que se chegasse a acordo sobre um cessar-fogo de 20 dias entre as forças
governamentais e a Renamo, o que permitiu que a Comissão organizasse o
recenseamento de Dhlakama na sua base militar em Satungira, no Distrito
da Gorongosa, Província de Sofala. Este foi um desenvolvimento político
significativo, que garantiu que a Renamo participaria no processo eleitoral.
Os números finais do recenseamento eleitoral foram anunciados no dia 3
de Agosto. Foi recenseado um total de 10.963.148 eleitores.17 Este número
incluía 89.685 na diáspora em países africanos vizinhos como a Tanzania,
Malawi, Zâmbia, Zimbabwe, Suazilândia, África do Sul, Quénia e na Europa,
especialmente na Alemanha e em Portugal. Os eleitores da diáspora foram
recenseados nas missões consulares e diplomáticas nos termos do Artigo 13(2)
da Lei do Recenseamento Eleitoral nº 5/2013. Uma estimativa provisória feita
pelo Instituto Nacional de Estatística indicou um eleitorado de 12.203.717
potenciais eleitores. A Tabela 6 apresenta um resumo das estatísticas do
recenseamento eleitoral, bem como a atribuição de assentos por província,
com base nas estatísticas do recenseamento.
16
17

As Secções 14 a 18 da Lei do Recenseamento Eleitoral prevêem a participação dos partidos políticos
e a colaboração com a CNE no processo de recenseamento dos eleitores.
Vide a deliberação 65/CNE/2014 da CNE.
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Tabela 6
Dados do Recenseamento Eleitoral de 2014 por Província
Província

Eleitores
recenseados

Nº de Assentos na
AR

Nº de Assentos
provinciais

Niassa

615 065

14

80

Cabo Delgado

964 071

22

82

Nampula

2 079 129

47

93

Zambézia

1 948 859

45

92

Tete

971 644

22

82

Manica

712 938

16

80

Sofala

926 746

21

82

Inhambane

598 276

14

70

Gaza

591 194

14

70

Maputo Província

757 594

17

80

Maputo Cidade

708 812

16

0

África

86 985

1

0

Europa

1 835

1

0

10 963 148

250

811

Total
Fonte: STAE

Os dados contidos na Tabela 6 reflectem um aumento de 1,7% em relação aos
números provisórios anunciados pela CNE em Maio de 2014. Este aumento
levantou preocupações no seio dos partidos da oposição, nomeadamente o
MDM, que informou os observadores do EISA que no Distrito de Dondo,
Província de Sofala, os números iniciais de Maio de 2014 divulgados pelo
STAE indicavam que o distrito teria 108 assembleias de voto. Em vez disso, no
documento final divulgado em Agosto de 2014, o STAE afirmou que haveria
117 assembleias de voto. A CNE explicou que os resultados provisórios do
recenseamento se basearam em relatórios enviados através do serviço de
mensagens curtas (SMS) a partir do terreno.
A principal implicação dos números adicionais do recenseamento de eleitores
foi que a distribuição dos assentos na assembleia nacional e nas assembleias
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provinciais mudou. A redistribuição dos assentos resultante dos novos
números de recenseamento afectou quatro províncias – Nampula (perdeu 2
assentos), Zambézia (ganhou 2 assentos), Sofala (perdeu 1 assento) e Gaza
(ganhou um assento). As listas dos partidos continham pelo menos três nomes
suplentes, que foram utilizados para aumentar o número de candidatos
efectivos para as províncias a que foram atribuídos mais assentos.
A MOE do EISA registou com satisfação que o quadro jurídico relativo
ao recenseamento eleitoral é suficiente para garantir o direito de todos os
cidadãos que possam ter atingido a idade de 18 anos no dia da eleição se
recensearem para votar. Também permite que os cidadãos na diáspora se
recenseiem nas missões de Moçambique no estrangeiro, onde estas existam. A
lei também leva em conta o terreno difícil do país, assim como a necessidade
de incluir os grupos vulneráveis, por exemplo as pessoas deslocadas
internamente, prevendo a criação de brigadas móveis de recenseamento para
complementar as brigadas fixas em zonas inacessíveis. A lei também garante a
transparência do processo de recenseamento ao conferir aos partidos políticos
e grupos de cidadãos o mandato de observar o processo. A credibilidade do
recenseamento é reforçada pela disposição que prevê que os registos sejam
expostos, a fim de permitir reclamações e objecções. A lei estabelece que a
CNE forneça cópias dos registos do recenseamento eleitoral aos partidos
políticos 45 dias antes da realização das eleições.
3.3

Registo dos Partidos Políticos

O registo dos partidos políticos em Moçambique é feito a dois níveis: no
Ministério da Justiça e na CNE. Os Artigos 174 e 175 da Lei nº 8/2013 sobre
as Eleições Presidenciais e Legislativas estabelecem que os partidos ou
coligações com intenção de concorrer às eleições se registem através de um
pedido formal ao presidente da CNE formulado 15 dias antes da apresentação
das listas dos partidos. Dois ou mais partidos estão autorizados a apresentar
uma lista de candidatos em conjunto para as eleições legislativas, desde que
tal coligação primeiro tenha sido aprovada pelas estruturas competentes dos
respectivos partidos e anunciada publicamente nos meios de comunicação
antes da apresentação da lista do partido. Em seguida, a CNE analisa os
nomes, as abreviaturas e os símbolos do partido político ou coligação e
publica a sua decisão no prazo de três dias. Em conformidade com os
requisitos legais, um total de 35 partidos registou a sua intenção de participar
nas eleições junto à CNE, mas apenas 29 apresentaram candidatos.
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Tabela 7
Partidos Políticos Registados
Nome do partido

Abreviatura

Partido do Progresso do Povo de
Moçambique

PPPM

Nível de participação
Eleições legislativas

Partido Movimento Nacional
para Recuperação da Unidade
Moçambicana

Monarumo

Eleições legislativas
e assembleias
provinciais

Partido Ecologista Movimento da Terra

PEC-MT

Eleições legislativas

Partido da União para a Reconciliação

PUR

Eleições legislativas

Partido Social Liberal e Democrático

SOL

Eleições legislativas

Partido Humanitário de Moçambique

Pahumo

Eleições legislativas
e assembleias
provinciais

Partido Movimento Patriótico para a
Democracia

MPD

Eleições legislativas

Partido Movimento Democrático de
Moçambique

MDM

Eleições
presidenciais,
legislativas e
assembleias
provinciais

Partido Popular Democrático de
Moçambique

PPD

Não se candidatou a
quaisquer eleições

Partido de União para a Mudança

UM

Eleições legislativas

Partido de Renovação Social

Pareso

Eleições legislativas

Partido Resistência Nacional
Moçambicana

Renamo

Eleições
presidenciais,
legislativas e
assembleias
provinciais

Partido os Verdes de Moçambique

PVM

Eleições legislativas
e assembleias
provinciais

Partido Trabalhista

PT

Eleições legislativas

Partido Independente de Moçambique

PIMO

Eleições legislativas

Partido Frente de Libertação de
Moçambique

Frelimo

Eleições
presidenciais,
legislativas e
assembleias
provinciais

pré-eleitoral
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Partido de Reconciliação Nacional

Parena

Eleições legislativas
e assembleias
provinciais

Partido de Solidariedade e Liberdade

PAZS

Eleições legislativas

Partido Social Democrata
Independente

PASDI

Eleições legislativas
e assembleias
provinciais

Partido União dos Democratas de
Moçambique

UDM

Não se candidatou a
quaisquer eleições

Partido Nacional de Moçambique

Panamo

Não se candidatou a
quaisquer eleições

Partido Aliança Independente de
Moçambique

Alimo

Eleições legislativas

Partido Nacional de Operários e
Camponeses

PANAOC

Eleições legislativas

Partido de Liberdade e
Desenvolvimento

PLD

Eleições legislativas

Partido União Africana para Salvação
do Povo de Moçambique

UASP

Eleições legislativas

Partido Movimento da Juventude para
Restauração da Democracia

MJRD

Eleições legislativas

Partido Frente Democrática Unida

UDF

Não se candidatou a
quaisquer eleições

Partido de Ampliação Social de
Moçambique

PASOMO

Eleições legislativas

Partido Unido de Moçambique da
Liberdade Democrática

PUMILD

Eleições legislativas

Partido de Reconciliação Democrata
Social

PRDS

Eleições legislativas

Coligação de Partidos Políticos União
Eleitoral

UE

Eleições legislativas
e assembleias
provinciais

Partido para a Paz, Democracia
e Desenvolvimento/Aliança
Democrática

PDD/AD

Eleições legislativas
e assembleias
provinciais

Coligação União Democrática

UD

Não se candidatou a
quaisquer eleições

Grupo de Cidadãos Eleitores
Associação Cultural Lhuvuka Arte

ACLA

Não se candidatou a
quaisquer eleições

Associação Juntos pela Cidade

JPC

Eleições para
as assembleias
provinciais

Fonte: CNE
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3.4

Processo de recenseamento de candidatos

A elegibilidade para a candidatura para as eleições presidenciais e legislativas
é detalhada nos Títulos V e VI da Lei nº 8/2013 sobre as Eleições Presidenciais
e Legislativas. A elegibilidade para a candidatura às eleições para as
assembleias provinciais está prevista na Secção II da Lei nº 4/2013 sobre as
Eleições para as Assembleias Provinciais. Em conformidade com os Artigos
129-130 da Lei sobre as Eleições Presidenciais e Legislativas, os candidatos
ao cargo de presidente devem possuir apenas a nacionalidade moçambicana
original, ter idade superior a 35 anos, ser eleitores recenseados, não ter
sido presidentes por mais de dois mandatos consecutivos, ter residido no
país durante 12 meses antes das eleições e não terem sido condenados por
qualquer crime.
O Artigo 135 da Lei sobre as Eleições Presidenciais e Legislativas estabelece
que os candidatos às eleições presidenciais devem ser apresentados por
partidos políticos registados e devem ser apoiados por 10.000 assinaturas
de eleitores recenseados. Os candidatos também podem ser propostos por
grupos de cidadãos eleitores, desde que tenham o apoio de 10.000 eleitores.
Os candidatos às presidenciais também são obrigados a apresentar prova
documental de que são cidadãos moçambicanos e não possuem a cidadania
de qualquer outro país, estão recenseados, não têm antecedentes criminais e
que residiram no país até um ano antes da realização das eleições.
A documentação exigida deve ser apresentada ao Conselho Constitucional
(CC) 75 dias antes do dia da eleição.18 Os candidatos às eleições presidenciais
devem apresentar a sua intenção de se apresentar ao Conselho Constitucional
(CC) 120 dias antes do dia da votação.19 O CC deve verificar a documentação
e notificar os candidatos sobre qualquer irregularidade. O CC deve tomar a
decisão final sobre a admissão de candidatos dentro de 15 dias antes do prazo
para a apresentação e deve anunciar e publicar a lista final dos candidatos.
A apresentação das candidaturas para as eleições de 2014 terminou no dia
21 de Julho de 2014.

18		 Os Títulos V e VI da Lei nº 8/2013 estabelecem as condições de candidatura às eleições presidenciais
e legislativas.
19		 O Artigo 241(1) da Constituição estabelece que “[o] Conselho Constitucional é um órgão de soberania
com competência especial para administrar a justiça em matérias de natureza jurídico-constitucional”
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Da mesma forma, os candidatos às eleições para a Assembleia da República
(AR) são obrigados a apresentar cópias autenticadas do bilhete de identidade
ou certidão de nascimento, cartão de eleitor, uma nota de aceitação da inclusão
na lista do partido, uma certidão de registo criminal e uma declaração de
elegibilidade do candidato (Artigo 178 da Lei sobre as Eleições Presidenciais
e Legislativas). Os partidos e coligações são obrigados a apresentar uma lista
de candidatos igual ao número de assentos atribuídos a uma determinada
província, além de pelo menos três candidatos suplentes. A lei autoriza a
CNE a verificar a documentação dos candidatos individuais e a solicitar
documentação adicional ou a rejeitar o candidato. As decisões da CNE são
passíveis de interposição de recurso ao Conselho Constitucional.
Os requisitos relativos à candidatura para as eleições das assembleias
provinciais são semelhantes aos da candidatura para a AR. No entanto, os
candidatos devem ter sido residentes na província pela qual concorrem.
As listas de candidatos são submetidas à CNE por partidos registados ou
coligações ou grupos de cidadãos. As listas dos partidos ou das coligações
para as eleições das assembleias provinciais devem incluir pelo menos cinco
nomes de suplentes.
Foram recebidas 33 listas dos partidos para as eleições legislativas de
2014 dos 35 partidos e grupos de cidadãos registados. A CNE rejeitou a
documentação de quatro partidos pelo facto de alguma estar incompleta,
especialmente a certidão de registo criminal, reduzindo assim o número de
partidos concorrentes às eleições para 28 (vide a Tabela 7).
No encerramento das apresentações das listas de candidatos e de partidos
no dia 21 de Julho de 2014, o Conselho Constitucional recebeu os nomes
de 11 candidaturas às eleições presidenciais, apenas três das quais foram
aprovadas. Outras foram desqualificadas porque não tinham a documentação
necessária, em especial a certidão de registo criminal, ou porque as
assinaturas apresentadas não eram verificáveis. A MOE do EISA assinalou
com satisfação que o registo de candidatos foi concluído sem quaisquer
reclamações ou recursos interpostos. A missão foi informada de que todos
os partidos estavam satisfeitos com o processo, uma vez que o processo de
verificação tinha incluído representantes dos partidos.
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Tabela 8
Candidatos às Eleições Presidenciais
Candidato

Idade

Sexo

Partido

Afonso Macacho Dhlakama

61

Masculino

Renamo

Filipe Jacinto Nyusi

55

Masculino

Frelimo

Daviz Mbepo Simango

50

Masculino

MDM

O candidato da Frelimo, Filipe Nyusi, proveniente da província nortenha de
Cabo Delgado, concorria às eleições presidenciais pela primeira vez e foi o
primeiro candidato da Frelimo não oriundo da Província de Gaza, no sul, a
província natal de Samora Machel, Joaquim Chissano e Armando Guebuza.
Foram manifestadas dúvidas tanto em consultas aos intervenientes como
em artigos da imprensa sobre se o eleitorado (em particular os apoiantes
tradicionais da Frelimo) no sul estaria pronto para votar num cidadão do
norte.
O líder da Renamo, Afonso Dhlakama, que vem da província de Sofala, no
centro de Moçambique, concorreu em todas as eleições do período pós-guerra
civil em Moçambique. O facto de ter perdido e de recentemente ter travado
uma guerra de guerrilha contra instituições governamentais e civis levantou
dúvidas sobre se iria atrair eleitores.
O candidato do MDM, Daviz Simango, está baseado na Beira, a segunda
maior cidade de Moçambique, onde é presidente do Conselho Municipal.
Esta foi a sua segunda participação numa eleição presidencial e o seu
partido tinha obtido uma série de ganhos políticos nas eleições autárquicas
de Novembro de 2013, que a Renamo boicotara. Das suas consultas com os
intervenientes, a MOE concluiu que não estava claro que apoio ele receberia,
uma vez que havia a percepção de que o seu sucesso nas eleições autárquicas
se tinha devido ao boicote da Renamo.
3.5

Educação eleitoral

Espera-se que o STAE, que é responsável pela educação dos eleitores,
empreenda iniciativas de educação dos eleitores, utilizando vários meios,
incluindo os órgãos de informação e outra publicidade em massa. No entanto,
tal não exime os partidos políticos de garantir que os seus círculos eleitorais
estejam bem informados antes das eleições. O Programa das Nações Unidas
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para o Desenvolvimento (PNUD) apoiou o STAE na sua implementação de
acções de educação eleitoral antes das eleições de 2014.
A educação cívica foi realizada nos idiomas locais pelos órgãos de informação
públicos. O STAE informou que tinha enfrentado um problema semelhante
com o acesso a algumas zonas do país ao que tivera com o recenseamento
de eleitores em algumas partes do Distrito da Gorongosa. O acesso a alguns
bastiões da Renamo era limitado, especialmente onde havia combatentes
armados.
Os pontos de vista dos intervenientes sobre o desempenho do STAE eram
mistos, com algumas organizações da sociedade civil a indicar que o exercício
de educação dos eleitores tinha sido bem realizado em grande parte, embora
tivessem identificado a necessidade de uma cobertura mais ampla nas zonas
remotas. A educação cívica em alguns distritos começou com a formação
dos líderes comunitários, funcionários do governo local e do Ministério
Público sobre as leis eleitorais. Alguns partidos da oposição apresentaram
preocupações de que o recurso aos líderes comunitários, entre outros, pelo
STAE para a realização da educação eleitoral comprometeria o processo
porque estes líderes comunitários eram simpatizantes da Frelimo.
O STAE também foi acusado de escolher sempre as mesmas pessoas para
realizar a educação eleitoral. Isto levou à apatia entre o público em geral
quando foram abertas vagas para educadores cívicos, uma vez que sentiam
que apenas os membros da Frelimo seriam nomeados.
As organizações da sociedade civil também estão autorizadas a realizar
acções de educação eleitoral. Um dos grupos de mulheres consultados
pela MOE do EISA indicou que os seus membros estiveram activamente
envolvidos no processo de educação eleitoral, com a maioria das mulheres
a nível distrital a trabalhar com o STAE e a CPE. No entanto, manifestaram a
necessidade de mais projectos de sensibilização de eleitores especificamente
dirigidos às mulheres.
3.6

Campanhas eleitorais

As campanhas para as eleições presidenciais e legislativas são regulamentadas
pela Lei no 8/2013 sobre as Eleições Presidenciais e Legislativas e as referentes
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às eleições para as assembleias provinciais são regidas pela Lei Nº 4/2013
sobre as Eleições para as Assembleias Provinciais. Também existia um Código
de Conduta dos Partidos Políticos para guiar a conduta dos partidos e dos
seus representantes durante a campanha.
O Artigo 18 da Lei sobre as Eleições Presidenciais e Legislativas estipula
que a campanha deve iniciar 45 dias antes da data das eleições e terminar
48 horas antes do dia da votação. De acordo com esta legislação, é tarefa dos
candidatos, partidos políticos, coligações e cidadãos que propuseram as listas
de candidatos realizar campanhas sem obstrução. A lei prevê a igualdade de
oportunidades para todos os candidatos e protege os direitos fundamentais,
incluindo a liberdade de expressão e de informação, bem como a liberdade
de reunião e de manifestação.
As campanhas para as eleições de 2014 começaram oficialmente a 31 de
Agosto e terminaram a 12 de Outubro de 2014. Os observadores eleitorais
do EISA testemunharam 126 actividades da campanha eleitoral em cerca de
50 vilas e localidades por todo o país. Destas, 54 (43%) foram organizadas
pela Frelimo, 36 (29%) pela Renamo e 33 (26%) pelo MDM. Apenas três
(2%) foram realizadas por outros partidos, nomeadamente o Monarumo e
o Pahumo. Muitos painéis publicitários e milhares de cartazes competiam
por espaço nas paredes, postes e edifícios nas grandes cidades em todo o
Moçambique. A Frelimo também utilizou de forma eficaz anúncios móveis
em táxis, motos e triciclos. Em lugares como Maputo, grandes edifícios foram
marcados com as cores da Frelimo.
A campanha começou sem sobressaltos, com os partidos a empregarem
várias estratégias de campanha, nomeadamente comícios, contactos
porta-a-porta e showmícios (uma mistura de reunião política e espectáculo
musical com artistas locais). Dentro de uma semana, surgiram incidentes
isolados de violência e intimidação nas províncias de Gaza e Nampula.
Na segunda semana, estes incidentes agravaram-se e espalharam-se para
outras províncias como Sofala, Manica e Tete. A Missão observou incidentes
envolvendo apoiantes dos partidos em infracção da lei eleitoral e do Código
de Conduta ao danificarem materiais de campanha eleitoral e em alguns
casos, vandalizarem casas e carros pertencentes aos seus adversários. A
missão também observou os esforços envidados pela CNE no sentido de
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apelar a todos os partidos políticos e aos seus apoiantes a agir dentro da lei
e deixar de praticar actos de violência.
Os incidentes de violência e intimidação testemunhados pelos observadores
do EISA envolveram principalmente simpatizantes da Frelimo e do MDM.
A tensão entre estes dois partidos foi atribuída ao crescimento do MDM
como um concorrente político. Apenas formado em Março de 2009, o MDM
surgiu como o terceiro maior partido nas eleições presidenciais e legislativas
de 2009, e conforme indicado no primeiro capítulo deste relatório, garantiu
mais vitórias nas eleições municipais de 2013, tornando-se uma força política
a ser contada dentro do panorama político moçambicano.
Exemplos de incidentes específicos relatados pelos observadores do EISA
estão reflectidos na Tabela 9. Alguns destes incidentes foram amplamente
divulgados pelos órgãos de informação.
Tabela 9
Incidentes de violência durante a campanha
Província

Local

Incidente

Gaza

Xai Xai

O candidato presidencial do MDM foi impedido pelas forças
policiais de entrar na cidade de Xai-Xai, como forma de
evitar confrontações com o partido Frelimo.

Chibuto

Interrupção do comício do candidato presidencial do
MDM pelos simpatizantes da Frelimo, que atiraram pedras
contra a multidão do MDM e agrediram fisicamente alguns
membros do MDM. As forças policiais intervieram, mas o
comício foi abortado. O candidato presidencial do MDM
informou aos observadores do EISA em missão de longa
duração que não poderia realizar quaisquer actividades da
campanha no distrito devido à violência.

Chokwe

O candidato presidencial do MDM não conseguiu
prosseguir com um comício na estação dos caminhos-deferro, uma vez que este era perturbado de forma contínua
pelos simpatizantes da Frelimo, os quais levaram a cabo
uma campanha orquestrada, tocando buzinas e música num
volume muito alto nas suas viaturas.

Gaza
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Sofala

Gorongosa

Os simpatizantes da Frelimo foram sequestrados por
simpatizantes do MDM, os quais foram resgatados pelas
forças policiais. Os membros do MDM informaram os
observadores do EISA em missão de longa duração que,
de facto, os simpatizantes da Frelimo foram levados à
esquadra policial depois de terem provocado o MDM. Os
simpatizantes do MDM que estavam envolvidos foram em
seguida detidos e acusados de sequestro.

Manica

Catandica
no distrito
de Barué

Um jovem, que foi mais tarde identificado como sendo um
simpatizante da Frelimo, lançou pedras a um motociclista
da Renamo. Cerca de 50 simpatizantes da Renamo tentaram
vingar-se do ataque mas foram neutralizados pelas forças
policiais. Os simpatizantes da Renamo apoderaram-se de
uma arma de um agente da polícia, acusando os polícias
de estarem do lado do partido Frelimo. As forças policiais e
os líderes da Renamo no distrito resolveram a questão, que
resultou na devolução da arma.

Cabo
Delgado

Pemba

Houve confrontos entre os simpatizantes do MDM e da
Frelimo a respeito do local da campanha. O MDM teve
autorização de usar o local, mas os simpatizantes da Frelimo
chegaram um pouco antes do arranque do comício do MDM
e começaram a montar o seu próprio material da campanha.
Os observadores do EISA alertaram as autoridades
municipais que tinham emitido a autorização sobre o
conflito eminente e os simpatizantes da Frelimo em seguida
abandonaram o local.

Nampula

Praça dos
Heróis

Simpatizantes do MDM carregaram um caixão falso no qual
colaram retratos do candidato presidencial da Frelimo, Filipe
Nyusi. Isto incitou à violência quando os simpatizantes da
Frelimo atacaram os simpatizantes do MDM. Muitas pessoas
ficaram feridas e as forças policiais tiveram que usar gás
lacrimogéneo para dispersar o motim. As investigações
relacionadas com este incidente estão em curso.

As forças policiais informaram os observadores do EISA que tinham sido
feitas detenções em alguns casos reportados de actos criminais relacionados
com as eleições. Contudo, as forças policiais afirmaram que não tinham sido
informadas sobre todos os incidentes. Em alguns casos, os perpetradores
tinham menos de 18 anos de idade, o que tornou difícil a sua detenção. Da
sua interacção com os partidos políticos, a missão do EISA constatou que
havia um nível de desconfiança evidente por parte das forças policiais da
Renamo e do MDM. Mostraram preocupação pelo facto de a polícia não ter
providenciado a cobertura de segurança necessária para assegurar que os
seus comícios não fossem interrompidos pelos simpatizantes do partido no
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poder e de haver uma presença mais notória das forças policiais em todos
os comícios da Frelimo.
As forças policiais afirmaram que tinham problemas pelo facto de os
partidos da oposição não divulgarem os seus planos da campanha, de
modo a permitir que as forças policiais fornecessem uma cobertura eficaz.
Os partidos da oposição confirmaram à missão do EISA que não tinham
passado a informação às forças policiais com medo de que os seus planos
fossem revelados à Frelimo e que os seus eventos fossem, assim, sabotados.
Os partidos da oposição alegaram também que mesmo quando as forças
policiais foram informadas dos seus planos, estes não se fizeram presentes,
alegadamente por falta de agentes e de viaturas.
3.7

Uso de Recursos do Estado

A MOE do EISA constatou o uso de recursos do Estado para as campanhas
nas cidades e províncias por todo o país. Em muitos destes casos, era visível o
abuso flagrante dos recursos por parte dos agentes do governo, com viaturas
que ostentavam placas e matrículas do governo a serem usadas tanto para
transportar os simpatizantes da Frelimo para locais de eventos políticos do
partido, ou por agentes individuais do estado para campanhas políticas
alegadamente em missão oficial.
Alguns funcionários públicos, incluindo professores, encerraram escolas em
certas províncias como a Zambézia para fazer campanha a favor da Frelimo,
enquanto noutros casos foram vistas enfermeiras a distribuir propaganda da
Frelimo num hospital. Foram vistos também trabalhadores do município a
fazer campanha a favor do partido no poder durante as horas de expediente.
Todos estes incidentes de abuso de recursos do Estado constituíram uma
violação directa das Leis das Eleições Presidenciais e Legislativas, em
particular dos Artigos 25 e 42, que interditam o uso de recursos do Estado
para fins de campanha e proíbem a realização da campanha política em
certos locais específicos, tais como locais de culto, unidades sanitárias e
estabelecimentos de ensino durante o tempo de aulas.
3.8 Género e direitos das minorias

A MOE do EISA observou que a representação das mulheres no processo
eleitoral em Moçambique se situa acima de 35%, que é elevada em comparação
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com a de muitos países africanos20. No entanto, o nível permanece abaixo do
valor de referência de 50%, fixado no Artigo 12 do Protocolo da SADC sobre
o Género. Nas duas últimas eleições nacionais (2004 e 2009), as mulheres
constituíam 34,8% e 39,2% de membros eleitos do Parlamento. Por esse
motivo, a missão do EISA considerou-a acima da média do continente.
Também é importante mencionar que o quadro legal em Moçambique não
inclui disposições específicas sobre a acção afirmativa para a participação das
mulheres, tais como quotas legislativas ou um sistema de “lista de zebra”.
A participação das mulheres como candidatos do partido manteve-se baixa
ao longo dos anos. Nas eleições de 2014, 40% dos candidatos na lista da
Frelimo eram mulheres, 27,6% das pessoas na lista da Renamo e 20,4% na
lista de MDM.
De uma maneira geral, registou-se uma baixa representação de mulheres
em cargos de liderança nas estruturas da CNE e do STAE a nível provincial
e distrital. Em alguns distritos, ou não havia mulheres, ou apenas algumas
estiveram presentes nas reuniões de consulta realizadas por observadores do
EISA com funcionários do STAE. No dia das eleições, as mulheres constituíram
36,1% dos presidentes das mesas de voto visitadas. Os observadores do EISA
notaram que havia uma média de três mulheres entre os sete funcionários
estipulados em cada assembleia de voto.
A MOE do EISA também observou que não há nenhuma disposição especial
no quadro jurídico de Moçambique que facilite a participação de pessoas
portadoras de deficiência no processo eleitoral. A única disposição existente
referente a este grupo de eleitores é que elas podem ser assistidas por uma
pessoa à sua escolha ao depositar o seu voto. A MOE constatou que existe
a possibilidade de o sigilo do voto ser comprometido no caso de pessoas
com deficiência. A MOE constatou ainda que as pessoas com deficiência não
estavam representadas entre os membros das mesas de voto no dia da eleição.
3.9

Cobertura do processo eleitoral pelos órgãos de
informação

Moçambique dispõe de dois serviços de informação electrónica e
impressa públicos e privados, que são regulados pelo Conselho Nacional
de Comunicação Social. No entanto, durante as eleições, a CNE define
20		
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orientações para que os meios de comunicação garantam a igualdade de
oportunidades para todos os partidos. Em conformidade com as normas
regionais e sub-regionais, a Lei Eleitoral prevê tempo de antena gratuito nos
serviços de informação estatais para os candidatos presidenciais e os partidos
políticos concorrentes, coligações de partidos políticos e grupos de eleitores
durante o período eleitoral em termos de regulamentos definidos pela CNE.
Os meios de comunicação públicos, que têm a maior cobertura nacional
e regional no país, facultaram tempo de antena gratuito para os partidos
concorrentes para efeitos de campanha. Em conformidade com as orientações
da CNE, a Televisão de Moçambique (TVM) atribuiu um máximo de 15
minutos por semana aos partidos concorrentes. A Rádio Moçambique
concedeu 5 minutos por dia a cada um dos partidos. Os serviços de
informação públicos também fizeram a cobertura dos três candidatos
presidenciais durante o período em que percorreram o país.
A MOE do EISA avaliou a cobertura das eleições pelos órgãos de informação
usando vários critérios. No caso da cobertura de rádio, os critérios foram
a duração do tempo de antena e o momento – se o programa foi para o ar
na hora de pico ou em momentos em que era provável que houvesse uma
audiência reduzida. Em relação à cobertura televisiva, foram utilizados os
mesmos critérios, acrescidos de a avaliação ter levado em conta o facto de
se ter mostrado apenas o candidato, ou se foi apresentado o tamanho da
multidão. No que diz respeito aos jornais, foi tomada em consideração a
extensão das colunas, a sua posição na primeira página ou nas outras (par ou
ímpar) e se foram usadas ou não fotografias dos candidatos e se o conteúdo
dos artigos foi tido em conta, conforme sugerido pelo título.
Embora alguns órgãos de informação tenham feito uma cobertura
equilibrada, outros mostraram parcialidade, dando uma maior cobertura a
determinados partidos. Apesar das orientações que estabelecem a igualdade
de oportunidades para todos os candidatos nos órgãos de informação, a MOE
do EISA observou disparidades óbvias na cobertura, especialmente no que
diz respeito ao tempo atribuído aos diferentes partidos e candidatos. A título
de exemplo, a TVM deu vantagem à Frelimo ao transmitir eventos ou notícias
do partido por períodos mais longos do que os da Renamo e do MDM.
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Esta tendência foi particularmente evidente em relação aos candidatos
presidenciais. Em noticiários regulares, frequentemente foram dados mais
de quatro minutos ao candidato da Frelimo, enquanto os outros dois tinham
dois a três minutos. Além disso, o candidato da Frelimo sempre aparecia
primeiro. Uma outra vantagem foi que as actividades oficiais do presidente
e da primeira-dama eram em algum momento confundidas com actividades
de campanha da Frelimo, dando assim mais destaque à Frelimo. Um partido
da oposição queixou-se formalmente ao Conselho Nacional de Comunicação
Social que o comentário político na televisão pública era dominado por
comentaristas pró-Frelimo. Outras estações de televisão, como a STV e a
Miramar, foram vistas como tendo feito uma cobertura mais equilibrada.
Observou-se que na imprensa escrita o tom usado nas reportagens de alguns
jornais, por exemplo, o Notícias e o Domingo, não favorecia os candidatos
da oposição. Além disso, o posicionamento de notícias relacionadas com
as eleições nos jornais, bem como a utilização selectiva de imagens não
projectava uma visão positiva dos partidos da oposição. Por outro lado,
jornais como o Zambeze favoreciam claramente a oposição. Jornais como o
Savana tinham uma cobertura mais equilibrada.
3.10

Segurança

As eleições de 2014 tiveram lugar a seguir ao conflito armado entre a
Renamo e as forças governamentais em algumas regiões e embora os dois
lados tenham assinado um acordo a 5 de Setembro sobre a cessação das
hostilidades, a Renamo não tinha desarmado e esta situação continuou a
constituir uma preocupação de segurança. Apesar disso, e de uma geral, o
ambiente de segurança tinha sido calmo desde a assinatura do acordo.
Contudo, a MOE do EISA acreditava que havia uma outra ameaça à segurança
– o facto de que a polícia era percebida como agindo de forma parcial no
desempenho das suas funções durante o período pré-eleitoral. Na província
de Gaza, por exemplo, membros do MDM informaram os observadores do
EISA que o partido iria tomar o assunto nas suas próprias mãos, pois sentia
que não estava protegido pela polícia. O incidente, que resultou no facto de
simpatizantes do MDM arrancarem uma pistola de um agente da polícia de
serviço (vide a Tabela 9), é um exemplo de as acções da polícia ameaçarem
a segurança antes, durante e depois das eleições.
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Apesar destas apreensões iniciais, as eleições foram, de facto, realizadas
pacificamente.
3.11

Prontidão da CNE-STAE

A CNE é responsável por determinar os centros de votação, a sua localização
dentro dos distritos administrativos, bem como o número e a localização das
assembleias de voto dentro desses centros. Nos termos do Artigo 9(1) (y) da
Lei da Comissão Eleitoral nº 6/2013, a CNE deve assegurar a ligação com as
comissões provinciais e distritais de eleições. O Artigo 43 da Lei Nº 8/2013
sobre as Eleições Presidenciais e Legislativas estipula que não podem ser
registados mais de 800 eleitores numa determinada assembleia de voto. A
lei obriga a CNE a publicar os nomes e localizações das assembleias de voto
45 dias antes do dia da votação. No que diz respeito às eleições de 2014, foi
criado um total de 17.197 assembleias de voto em todo o país.
A CNE encomendou a impressão dos boletins de voto na África do Sul e
de acordo com o seu calendário, os boletins de voto começaram a chegar
no dia 22 de Setembro. Todos os materiais foram entregues com sucesso às
províncias e distritos antes do dia da votação.
Registou-se apenas um incidente – 25 caixas com boletins de voto para as
eleições legislativas destinadas ao distrito de Pebane e uma caixa para o
distrito de Namacurra foram roubadas de um camião que se deslocava da
África do Sul para Quelimane, na província da Zambézia. O motorista do
camião e os dois polícias que guardavam o material foram presos. A CNE
recuperou alguns dos boletins de voto roubados, os quais foram destruídos
publicamente, juntamente com os restantes boletins de voto destinados
àquele distrito.
Foram afectadas por este incidente cerca de 170 assembleias de voto no
Distrito de Pebane, que deveriam atender um número estimado em 92.345
(4,7%) eleitores recenseados do total de 1.948.859 da província da Zambézia.
Os observadores do EISA estiveram presentes e testemunharam a destruição
dos materiais recuperados. Na sequência da destruição dos boletins de voto
comprometidos, a CNE encomendou boletins para substituir os anteriores
para todo o distrito com números de série diferentes e uma cor diferente,
com vista a garantir que fossem utilizados apenas boletins de voto legítimos.
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A MOE do EISA também registou a ocorrência de problemas e atrasos no
recrutamento de pessoal das assembleias de voto pelos partidos políticos. As
alterações ao quadro jurídico tornavam necessária uma acção de recrutamento
de grande escala pelos três partidos representados no Parlamento, que se
esperava que recrutassem mais de 17.000 funcionários, bem como agentes
dos partidos. Isto atrasou a conclusão do programa de formação de todo o
pessoal das assembleias de voto.
O STAE recrutou e treinou com sucesso o número necessário de funcionários
antes do dia da eleição. De acordo com o Artigo 50(a) da Lei sobre as Eleições
Presidenciais e Parlamentares, as assembleias de voto podem funcionar se
pelo menos metade dos membros efectivos necessários estiver presente.
O STAE conseguiu atender a este requisito mínimo. O pessoal contratado
recebeu formação em duas fases antes do dia da eleição. A primeira fase teve
lugar de 19 a 28 Setembro, a segunda iniciou a 29 de Setembro e terminou
no dia 8 de Outubro.
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Eleitoral
4.1 Assembleias de voto
4.2 Abertura
4.3 Pessoal ligado às eleições, agentes dos partidos e forças
de segurança
4.4 Votação e sigilo do voto
4.5 Encerramento e contagem

No dia da eleição, observadores da missão integrada do EISA-TCC visitaram
543 assembleias de voto em mais de 80 distritos para observar todos os
procedimentos, desde a abertura da votação até a contagem de votos.
4.1

Assembleias de voto

4.2

Abertura

Destas assembleias de voto, 85% permitiam a acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiência, incluindo os idosos. As assembleias de voto
estavam localizadas em espaços públicos que se encontravam claramente
demarcados. A disposição na maioria das assembleias visitadas permitiu
um fluxo fácil de eleitores.
O ambiente no dia da votação foi pacífico e ordeiro, permitindo que o povo
moçambicano exercesse livremente o seu direito democrático e civil de
escolher os seus líderes. Os observadores da MOE integrada (isto é, as equipas
em missão de curta e longa duração) testemunharam a abertura de 37 das
543 assembleias de voto. A maioria destas abriu a tempo, seis abriram com
15 minutos de atraso e uma com cerca de 30 minutos de atraso.
Os observadores do EISA encontraram pelo menos uma assembleia de voto
que abriu depois das 9:00. Uma das razões principais para os atrasos foi que
embora os membros da mesa de voto tenham chegado cedo, só iniciaram
as actividades pré-votação, tais como o esvaziamento e selagem das urnas
às 07:00 e em resultado disso, não estavam prontos para abrir a tempo. Em
41
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alguns casos, os cadernos eleitorais estavam misturados, levando a atrasos
na abertura.
Os materiais eleitorais estavam disponíveis na maioria das assembleias
de voto à hora de funcionamento; no entanto, os observadores notaram
casos isolados em que os atrasos na entrega de materiais dos armazéns
distritais levaram à abertura tardia de algumas das assembleias de voto.
Por exemplo, em Angoche, na Província de Nampula, a assembleia de
voto da escola primária de Angoche só abriu às 11:00. O atraso foi causado
pela indisponibilidade dos cadernos eleitorais. Isto resultou em algumas
perturbações na hora de abertura.
Uma assembleia de voto na escola primária 12 de Outubro em Matacuane,
Beira, só abriu às 14:30, com sete horas e meia de atraso, e uma na escola
primária de Mungassa na Beira, às 13:25, com mais de seis horas de
atraso, transgredindo a lei eleitoral, que estipula que quaisquer problemas
relacionados com a abertura têm que ser resolvidos até às 11:00.
4.3

Pessoal ligado às eleições, agentes dos partidos e
forças de segurança

A Lei nº 8/2013 sobre as Eleições Presidenciais e Legislativas estipula que
as assembleias de voto devem ter sete elementos – um presidente, um vicepresidente, um secretário e quatro funcionários.
Uma iniciativa que visa garantir a inclusão total de todos os partidos com
representação parlamentar na administração das eleições do nível nacional
ao das assembleias de voto foi frustrada por desafios de capacidade, uma
vez que alguns partidos políticos não conseguiram mobilizar o número de
pessoal necessário para ser treinado em tempo útil. Isso causou atrasos na
conclusão do programa de formação de todo o pessoal das assembleias de
voto. Todavia, essa situação não afectou a votação porque o Artigo 50(A)
deixa claro que uma assembleia de voto é considerada constituída desde
que estejam presentes mais de metade dos seus membros.
Embora não estivesse presente o complemento completo de pessoal
constituído por sete pessoas em todas as assembleias de voto visitadas pelos
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observadores, todas as assembleias de voto tinham pelo menos o mínimo de
quatro funcionários. Os observadores do EISA encontraram uma média de 6,7
membros nas 543 mesas de voto visitadas, em que as mulheres constituíam
40,89%. Observou-se que os agentes eleitorais estavam familiarizados com
os procedimentos de votação necessários e realizaram as suas funções com
profissionalismo. Esta foi uma manifestação de uma formação bem realizada.
Os agentes dos partidos políticos não estavam presentes em todas as
assembleias de voto visitadas. O grande número de assembleias e os recursos
financeiros necessários para apetrechá-los em termos de pessoal tornou
difícil aos partidos ter representantes em todos eles. De notar que apenas a
Frelimo esteve consistentemente representada por pelo menos um elemento
na maioria das assembleias de voto observadas. No geral, os observadores
encontraram 573 agentes da Frelimo, 372 da Renamo e 329 do MDM. A
ausência de agentes dos partidos em algumas assembleias de voto não
impediu a votação e as actividades subsequentes do dia de votação.
Registou-se uma presença policial adequada em todas as assembleias de
voto visitadas e agentes da polícia suficientes foram colocados nos centros
de votação e não interferiram com o processo de votação.
4.4

Votação e sigilo do voto

O processo de votação decorreu sem problemas na maioria das assembleias
de voto em todo o país, excepto em alguns lugares onde havia filas com
muita gente e desorganizadas. De uma maneira geral, o pessoal eleitoral
demonstrou profissionalismo e uma compreensão das operações de votação.
Não foram registados casos em que o sigilo do voto tenha sido comprometido
por causa de intimidação ou interferência com os eleitores por parte dos
funcionários eleitorais ou de outras pessoas. Das 543 assembleias de voto
visitadas, 97,79% mantiveram o sigilo do voto.
Na maioria dos lugares havia pelo menos um membro das mesas de voto
para verificar os números dos eleitores e encaminhá-los para as assembleias
de voto correctas dentro de um centro de votação. Os idosos, deficientes
e mulheres com bebés tiveram prioridade na maioria das assembleias
observadas. O pessoal das assembleias de voto e agentes dos partidos também
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tiveram prioridade para votar antes dos demais eleitores. Os boletins de voto
“especiais” foram colocados em envelopes e depositados na urna.21
4.5

Encerramento e contagem

A missão observou o encerramento da votação em 32 assembleias de voto
e o processo de contagem em 27 das 543 assembleias de voto visitadas. A
maioria das assembleias de voto encerrou às 18:00, conforme exigido por lei.
Nos termos do Artigo 89 da Lei nº 8/2013 sobre as Eleições Presidenciais
e Legislativas, quando uma assembleia de voto tiver fechado, o presidente
deve pedir a abertura das urnas e a contagem dos boletins de voto. Após o
encerramento das urnas nessas assembleias de voto observadas, os números
de série das urnas foram verificados e, de uma maneira geral, o processo
de contagem foi transparente e decorreu sem sobressaltos, de acordo com
as disposições da lei. Todavia, em algumas assembleias houve problemas
em conciliar o número de boletins de voto utilizados e não utilizados com
o número de boletins em cada uma das urnas. Este processo implicou a
remoção dos selos das urnas para contar o número de boletins de voto em
cada uma delas e a sua resselagem antes de se iniciar a contagem dos votos,
o que levou a atrasos na contagem. Assim que os problemas de conciliação
foram resolvidos, os selos das urnas foram retirados pela segunda vez e a
contagem continuou durante toda a noite. No centro de votação da Escola
Industrial e Comercial Eduardo Mondlane, na província de Inhambane, a
contagem só foi concluída às 05:00 do dia 16 de Outubro.
A classificação e contagem dos boletins de voto referentes à votação para as
eleições presidenciais e legislativas, bem como o apuramento dos resultados
finais, foi um processo trabalhoso. Os membros das assembleias de voto
tiveram o cuidado de consultar os agentes dos partidos e os observadores
sobre a validade de alguns boletins de voto, caso não estivessem claramente
marcados. Os observadores do EISA assinalaram que os membros das
assembleias de voto e os agentes dos partidos estavam muito cansados no
final do processo, tendo sido identificada uma série de erros de adição em
algumas assembleias de voto, necessitando de uma recontagem.
21

Os boletins de voto “especiais” em Moçambique são diferentes dos usados convencionalmente na
região da SADC, onde se destinam a pessoas (principalmente da segurança, saúde e funcionários
dos órgãos de administração eleitoral) que votam antes do dia da eleição porque estão de serviço
no próprio dia. Na África do Sul, também são usados para atender a idosos e doentes. Em Moçambique, os boletins de voto “especiais” são para o pessoal envolvido na votação e agentes dos partidos nas
assembleias de voto porque estão autorizados a votar antes da abertura das assembleias.
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Fase
Pós-Eleitoral
5.1 Envio e apuramento dos resultados
5.2 Anúncio dos resultados

Nos dias imediatamente seguintes ao dia da eleição, os observadores perma
neceram no campo para apreciar o processo de apuramento provincial e
distrital.
5.1

Envio e apuramento dos resultados

O Artigo 96 da Lei Nº 8/2013 sobre as Eleições Presidenciais e Legislativas
estabelece que os pacotes fechados de boletins de voto e os editais das
assembleias de voto devem ser enviados aos centros de apuramento distritais
no prazo de 24 horas após o fecho das urnas. Esperava-se que os presidentes
das assembleias de voto entregassem as urnas, as actas, os editais, os registos
e todos os outros materiais eleitorais à Comissão Distrital de Eleições e
as Comissões Distritais de Eleições foram mandatadas para efectuar o
apuramento dos resultados e entregar os materiais eleitorais, assim como
os resultados, às Comissões Provinciais de Eleições para apuramento no
prazo de 48 horas.
De uma maneira geral, o envio dos resultados das assembleias de voto aos
centros de apuramento distritais e, posteriormente, provinciais em algumas
zonas foi feito em tempo útil e, na maioria dos casos, os resultados chegaram
aos vários destinos dentro dos prazos previstos no Artigo 100 da Lei nº
8/2013 sobre as Eleições Presidenciais e Legislativas. Os observadores do
EISA registaram, no entanto, que o processo de apuramento foi muitas vezes
desordenado e no geral não transparente. Especificamente, nas primeiras 24
horas após o encerramento da votação, os observadores não tiveram acesso a
45
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alguns dos centros de apuramento distritais. No segundo dia, os observadores
tiveram acesso a alguns centros de apuramento, mas tiveram dificuldade
nos outros centros. Os observadores notaram uma aplicação inconsistente
generalizada de procedimentos de apuramento nas zonas visitadas.
Contrariamente aos Artigos 245 e 263 da Lei nº 8/2013 sobre as Eleições
Presidenciais e Parlamentares, que prevêem que os observadores
testemunhem todo o processo eleitoral e às garantias públicas dadas pela
CNE de que assim seria, os funcionários do STAE negaram o acesso dos
observadores e dos órgãos de informação a alguns centros de apuramento
distritais e provinciais. Salvo algumas excepções, entre elas Inhambane,
Niassa, Tete e Nampula, onde os observadores do EISA tiveram acesso total
ou parcial, os observadores do EISA e outros observadores, incluindo a União
Europeia, a União Africana e observadores locais, foram enganados por
funcionários do STAE em relação ao local ou receberam informação errada
sobre a hora em que o processo de apuramento e o anúncio dos resultados
teria lugar.
Em Cabo Delgado, por exemplo, enquanto os observadores do EISA estavam
a ser informados por funcionários do STAE que o processo de apuramento
estava em 41%, o STAE estava a anunciar os resultados provinciais finais.
Em alguns centros de apuramento, os observadores também não tiveram
acesso a informações sobre o processo.
Algumas das inconsistências observadas foram a verificação de dados nos
centros de apuramento. Durante o processo de apuramento, os resultados das
assembleias de voto foram verificados na maioria dos centros de apuramento
visitados. No entanto, os observadores do EISA registaram casos em que
não houve verificação da qualidade dos dados durante o processo. Os
resultados foram simplesmente lidos em voz alta e lançados no computador
sem validação.
Os representantes dos partidos políticos não estiveram presentes na maioria
dos centros de apuramento para verificar os resultados que estavam a ser
lidos pelos funcionários do STAE. Deve-se notar que os representantes
dos partidos políticos que faziam parte das estruturas do STAE agiram
estritamente dentro do quadro que rege a conduta dos funcionários eleitorais
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e, portanto, não agiram em nome dos seus partidos22. Os observadores
também notaram que os procedimentos eram desnecessariamente morosos
nos centros de apuramento, o que agentes dos partidos consideraram
frustrante. A falta de responsabilização durante o processo contribuiu ainda
mais para tais frustrações.
Uma outra forma de irregularidade observada foi de relatos de editais
em falta em algumas assembleias de voto. Em alguns distritos observouse que o processo de apuramento foi feito com cópias dos editais, e não
com os originais. Tal aconteceu em Cabo Delgado, onde o STAE pediu aos
partidos políticos que facultassem as suas cópias dos editais para efeitos
de apuramento. A MOE registou este facto como uma irregularidade, uma
vez que a CNE/STAE não conseguiu explicar por que os originais estavam
desaparecidos.
Os observadores também notaram erros de cálculo durante o processo de
apuramento em alguns centros. Em alguns casos, estes eram, em parte,
atribuídos às fracas habilidades técnicas do pessoal do STAE. Noutros casos,
os funcionários dos centros de apuramento demonstraram uma compreensão
limitada do processo, o que contribuiu para os atrasos. Por exemplo, no
Distrito da Cidade de Tete, o número total de assembleias de voto que
constituía um dos centros era inicialmente 175 e durante o apuramento
aumentou para 178, tendo terminado em 234. Após uma nova verificação,
descobriu-se que alguns números das assembleias de voto tinham sido
digitados duas vezes.
Também se registaram casos de tentativa de falsificação de resultados, como
por exemplo no Distrito de Ile, na província da Zambézia, onde se constatou
que os resultados das eleições presidenciais e legislativas da assembleia de
voto de Magulama tinham sido adulterados. O funcionário envolvido foi
preso. Em Chimbunila houve tensão entre os representantes dos partidos
políticos e do STAE quando este tentou alterar os números.
O STAE de Quelimane utilizou recibos que eram diferentes dos utilizados
22

Um caso em que um vice-presidente de um centro de apuramento distrital no Gurué, na Província
da Zambézia, foi repreendido e acusado de má conduta pelo STAE por contestar o anúncio dos
resultados fundamenta esta observação.
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nas assembleias de voto e este facto desencadeou uma disputa por parte dos
partidos políticos, enquanto em Cabo Delgado os editais finais provinciais
eram datados de 2009, e não de 2014. Na Cidade de Pemba, o processo de
agregação não teve lugar a nível distrital, mas sim no STAE provincial,
enquanto o procedimento estipulado preconizava o envio dos resultados ao
STAE distrital para agregação.
O director do STAE provincial arbitrariamente recolheu alguns dos resultados
na noite de 16 de Outubro e os restantes na manhã de 17 de Outubro de 2014
para fins de apuramento no STAE provincial, dizendo que os funcionários do
STAE distrital eram “lentos e não estava equipados para fazer o apuramento
de resultados”. Com base nos incidentes acima mencionados, é difícil
comprovar que tenha havido uma lacuna real em termos de capacidades
que justificasse a infracção dos Artigos 94 a 100 da Lei nº 8/2013 sobre as
Eleições Presidenciais e Legislativas.
Na sequência do apuramento dos resultados a nível provincial, todos os
votos contestados ou invalidados foram submetidos à validação da CNE. A
CNE conferiu e verificou a validade dos boletins de voto para garantir que
o pessoal eleitoral nas assembleias de voto não tinha declarado inválidos
alguns boletins por razões indevidas. No final do processo de validação dos
boletins de voto das eleições presidenciais, a CNE validou um total de 41.426
boletins que tinham sido declarados inválidos pelos funcionários eleitorais
nas assembleias de voto em todo o país. A Tabela 10 mostra o número de
boletins de voto validados pela CNE referentes às eleições presidenciais e
legislativas dos três principais partidos após o exercício.
Tabela 10
Distribuição de boletins de voto nulos validados pela CNE
Eleições presidencais
Candidato
presidencial
Afonso Dhlakama
Daviz Simango

Boletins de voto das
presidenciais
2 1042
3 034

Fillipe Nyusi

17 350

Total

41 426

Eleições legislativas
Partido
político
Renamo
MDM
Frelimo

Boletins de voto das
legislativas
41 536
7 210
45 492
94 238
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Os boletins de voto foram invalidados por várias razões, entre elas o facto de
o eleitor ter marcado o papel fora do quadrado designado (vide os Anexos
3 e 4, que contêm amostras de boletins de voto). Alguns foram invalidados
porque um eleitor que usou a impressão digital do polegar no candidato da
sua escolha tinha derramado um pouco de tinta sobre o nome de outro partido
ou candidato. Houve também casos em que apesar de a impressão digital
ter sido colocada correctamente, a tinta tinha borrifado para outro quadrado
quando o boletim de voto foi dobrado. Em tais casos, um boletim de voto era
validado se a escolha do eleitor pudesse ser claramente identificada. Noutros
casos, agentes eleitorais cometeram erros devido à fadiga.
O processo de validação não foi realizado em cada assembleia de voto, antes
pelo contrário, os votos foram contados e validados em cada província. Assim,
embora fosse possível rastrear um boletim de voto até à sua assembleia de
voto, a CNE não tinha tempo de identificar que assembleia de voto tinha sido
responsável por invalidar o boletim. A sua prioridade durante o processo de
validação era estabelecer a validade de um boletim de voto, e não em que
assembleia de voto ou por quem tinha sido invalidado. A implicação de tal
procedimento é que os mesmos erros são susceptíveis de serem repetidos
em futuras eleições. Para evitar a repetição, a CNE precisa de melhorar a
formação dos agentes eleitorais em todas as províncias, mas particularmente
em Nampula, onde 22.562 votos foram validados e na Zambézia (26.045).
O processo de validação também deve ser revisto para permitir à CNE
identificar de que assembleia os votos invalidados eram provenientes.
A MOE do EISA observou que o processo de apuramento de resultados
estava repleto de irregularidades, que alimentaram suspeitas e especulações
no período pós-eleitoral imediato. A MOE considera que algumas das
irregularidades resultaram de erro humano, associado à qualidade da
formação do pessoal eleitoral. No entanto, em relação a outras irregularidades
observadas e denunciadas, a MOE considera que se trataram de tentativas
deliberadas de tornear os procedimentos estipulados. Embora a MOE
tenha elogiado a CNE por tomar medidas disciplinares contra alguns
dos funcionários responsáveis, registou que mais poderia ser feito para
impedir que o pessoal realize tais acções no futuro. Infelizmente, os desafios
observados durante o processo de apuramento lançam uma sombra sobre a
credibilidade de um processo eleitoral que tinha corrido bem até esse ponto.
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5.2

Anúncio dos resultados

A CNE anunciou os resultados provisórios das eleições presidenciais e
legislativas a 30 de Outubro, em conformidade com o Artigo 123 da Lei nº
8/2013 sobre as Eleições Presidenciais e Legislativas. Antes do anúncio, os
resultados provinciais foram publicados pelos presidentes das Comissões
Provinciais de Eleições de todo o país, de acordo com o Artigo 115.
Os assentos da AR e das assembleias provinciais foram distribuídos de
acordo com o sistema eleitoral, conforme explicado na Secção 2.3 do presente
relatório. Não obstante os antecedentes de acontecimentos políticos e dos
candidatos presidenciais descritos nos capítulos 1 e 3 deste relatório, os
resultados presidenciais mostram o candidato da Frelimo Filipe Nyusi como
vencedor claro, com 57,3% dos votos válidos, pelo que não havia necessidade
de uma segunda volta.
A proporção de votos da Frelimo na corrida presidencial reduziu em 17,71%
em relação à de 2009 (75,01%). Contudo, o candidato da Renamo Afonso
Dhlakama obteve 36,6% em comparação com os 16,41% em 2009 e o apoio
a Daviz Simango do MDM caiu ligeiramente de 8,59% em 2009 para 6,36%
em 2014, em parte devido ao retorno notável de Dhlakama.
Tabela 11
Resultados Provisórios das Eleições Presidenciais de 2014
Círculo
Eleitoral

Filipe Nyusi

Daviz Simango

Votos

%

Votos

Niassa

123 777

48.71

17 747

Cabo Delgado

327 449

77.72

Nampula

328 549

Tete

%

Afonso Dhlakama
Votos

%

6.98

112 570

44.30

16 365

3.88

77 480

18.39

44.27

43 986

5.93

369 558

49.80

217 190

49.90

20 667

4.34

236 430

49.76

Zambézia

260 132

38.88

54 775

8.19

354 117

52.93

Sofala

145 708

35.25

36 126

8.74

231 483

56.01

Manica

168 765

47.63

13 193

3.72

172 364

48.65

Inhambane

232 751

75.19

15 397

5.09

57 205

18.72
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Gaza

345 839

93.77

11 198

3.04

11 792

3.20

Maputo
Província

300 131

73.64

35 670

8.75

71 761

17.61

Maputo Cidade

288 731

68.90

43 875

10.47

86 448

20.63

38 581

91.07

737

1.74

3 048

7.19

894

76.54

148

12.67

126

10.79

2 778 497

57.03

309 925

6.36

1 783 382

36.61

Africa
Resto do Mundo
Total
Fonte: CNE

Como se pode ver nas Tabelas 12 e 13, a Frelimo também ganhou o maior
número de votos nas eleições legislativas, cabendo-lhe a maior parte dos
assentos das assembleias provinciais. No entanto, o total de 144 (57,6%)
assentos da Frelimo contra os 89 (35,6%) da Renamo e 17 (6,8%) do MDM
reduziu para 47 em comparação com os 191 (76,4%) que obteve em 2009. Por
conseguinte, a Frelimo não conseguiu conquistar a maioria de dois terços que
lhe permitiria aprovar leis sem serem anuladas pelos partidos da oposição.
O aumento da representação da Renamo no Parlamento (mais 38 lugares)
e os nove assentos do MDM agora representam 42,4% do número total de
assentos, o que significa que os dois partidos se encontram numa posição
mais poderosa do que na última legislatura, se optarem por cooperar.
Tabela 12
Resultados das Eleições Legislativas de 2014
Círculo
Eleitoral

Partidos Políticos
Frelimo

MDM

Renamo

Outros

Votos

%

Votos

%

Votos

%

Votos

%

Niassa

115 877

49,33

18 633

7,93

93 955

40,00

6 418

2,73

Cabo
Delgado

297 496

76,58

15 505

3,99

61 148

15,74

11 012

4,68

Nampula

308 123

44,63

47830

6,93

305 626

44,27

28 863

Tete

210 765

46,54

26 167

5,78

205318

45,34

10 575

4,50

Zambézia

239 611

39,01

64 990

10,58

286 935

46,71

22 747

9,68

Sofala

139 621

36,20

53 746

13,94

182 689

47,37

9 611

4,09
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Manica

158 870

47,22

15 988

4,75

152 007

45,18

9 557

4,06

Inhambane

210 132

72,10

15 119

5,19

44 630

15,31

21 571

9,18

Gaza

327 691

91,82

12 139

3,40

9 048

2,54

8 014

3,73

Maputo
Província

270 966

68,36

48 656

12,28

67 974

17,15

8 765

3,73

Maputo
Cidade

259 774

62,79

64 838

15,67

83 116

20,09

5 990

2,55

36 414

90,62

783

1,95

2 614

6,51

371

0,92

655

73,76

144

16,22

77

8,67

12

1,35

2575995

56,01

384538

8,36

1495137

32,51

143506

3,12

África
Resto do
Mundo
Total
Fonte: CNE

Tabela 13
Distribuição de Assentos na AR por Partido
Província

Niassa

Frelimo

MDM

Renamo

Total de
assentos por
província

7

1

6

14

Cabo Delgado

19

0

3

22

Nampula

22

3

22

47

Tete

11

1

10

22

Zambézia

18

5

22

45

Sofala

8

3

10

21

Manica

8

0

8

16

Inhambane

12

0

2

14

Gaza

14

0

0

14

Maputo Província

12

2

3

17

Maputo Cidade

11

2

3

16

África

1

0

0

1

Resto do Mundo

1

0

0

1

Total
Fonte: CNE

144 (57,6%)

17 (6,8%)

89 (35,6%)

250
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Tal como a Tabela 13 ilustra, há uma pequena diferença entre a Frelimo e
a Renamo em algumas províncias. A Renamo recuperou a vitória nas suas
províncias tradicionais do centro, como é o caso de Sofala, Zambézia e
Nampula, enquanto a Frelimo venceu de forma convincente na província de
Cabo Delgado, de Filipe Nyusi, e nos seus bastiões no sul, nomeadamente
as províncias de Inhambane, Gaza, Maputo e Maputo Cidade.
Tabela 14
Distribuição de Assentos nas Assembleias Provinciais por Partido
Província

Partidos políticos
Frelimo

Renamo

MDM

Niassa

42

34

4

Cabo Delgado

68

13

1

Nampula

47

45

1

Zambézia

37

51

4

Tete

35

44

3

Manica

40

39

1

Sofala

29

46

7

Inhambane

59

11

0

Gaza

69

0

1

Maputo Província

59

12

9

485

295

31

Total
Fonte: CNE

A Tabela 14 mostra que, à excepção da província de Gaza, onde a Frelimo é
esmagadoramente dominante, a distribuição dos assentos pelos partidos nas
províncias é relativamente uniforme. Este cenário é semelhante à distribuição
parlamentar de assentos nos locais onde a Frelimo já não possui a maioria
de dois terços. Em algumas províncias, tais como a Zambézia, Tete e Sofala,
a Frelimo estará em minoria se os partidos da oposição optarem por se unir.
Assim, a distribuição por província, conforme reflectido na Tabela 11, abre
espaço para o engajamento robusto dos partidos nas assembleias provinciais.

54  Reltório Nº 53 da Missão de Observação Eleitoral do EISA

Tabela 15
Resultados Finais
Eleição Presidential
Eleitores

10,964,377

Votantes

5,376,329

% Participação

49.03

Votos válidos

4,918,743

Nulos e brancos

457,586

% nulos e brancos

8.51

Candidato

Partido

Votos

%

Filipe Jacinto Nyusi

FRELIMO

2,803,536

57.0

Afonso Macacho Marceta Dhlakama

RENAMO

1,800,448

36.6

Daviz Mbepo Simango

MDM

314,759

6.4

4,918,743

100.0

Total
Eleições Legislativas
Eleitores

10,964,377

Votantes

5,242,899

% Participação

47.82

Votos válidos

4,552,383

Nulos e brancos

690,516

% nulos e brancos
Partido

13.17
Votos

% Votos

Mandatos

% Mandatos

FRELIMO

2,534,845

55.68

144

57.6

RENAMO

1,499,832

32.95

89

35.6

MDM

385,683

8.47

17

6.8

Outros

132,023

2.9

0

00

4,552,383

100.0

250

100.0

Total

Source: Acórdão n.º 21/CC/2014 de 29 de Dezembro, Processo n.º 17/CC/2014 (Validação e Proclamação
dos Resultados das Eleições Presidenciais, Legislativas e das Assembleias Provinciais de 15 de Outubro de 2014),
55, 56, [www] http://www.cconstitucional.org.mz/content/download/1043/5926/file/Acordao%20
21%20CC%202014.pdf
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Conclusões e
Recomendações
6.1 Conclusões
6.2 Recommendations

Conclusões

Ciente do facto de que as eleições presidenciais, legislativas e para as
assembleias provinciais em Moçambique de 2014 decorreram no contexto
de um acordo de paz negociado após um ano de conflito armado de baixo
nível em algumas partes do país, a MOE do EISA avaliou estas eleições como
tendo sido em grande medida pacíficas, pois não se registou intimidação e
violência generalizadas durante o período de campanha e no dia das eleições.
O dia da votação foi pacífico e ordeiro, permitindo que o povo moçambicano
exercesse livremente o seu direito democrático e civil de escolher os seus
líderes. Das suas observações e constatações durante o período em que
esteve destacada, a MOE do EISA avaliou a parte técnica das eleições como
satisfatória, embora com preocupações sobre irregularidades observadas
durante o processo de apuramento dos votos, que poderiam ser melhoradas
em futuras eleições. Por conseguinte, a missão do EISA concluiu que a CNE
e o STAE administraram de forma satisfatória o processo eleitoral.
Com base no exposto, a MOE concluiu que as eleições em Moçambique
decorreram em conformidade com a legislação em vigor em Moçambique
e com as normas internacionais, continentais e sub-regionais. A missão
elogiou em particular a CNE e o profissionalismo do STAE na administração
do processo eleitoral. Elogiou igualmente os líderes políticos e o povo de
Moçambique por exercer o seu direito constitucional e democrático de votar
pacificamente, mantendo a paz em todo o processo.
55
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6.2

Recomendações

Órgão de Administração Eleitoral (CNE-STAE)
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)
xii)

A CNE deve envolver mais organizações da sociedade civil no
desenvolvimento e realização de educação eleitoral, a fim de melhorar
a cobertura e a abrangência.
A CNE deve se esforçar por fornecer cadernos eleitorais finais antes
do início do processo de nomeação de candidatos.
A CNE deve fazer cumprir sistematicamente a observância do código
de conduta pelos partidos políticos.
A CNE deve considerar a simplificação dos procedimentos relativos
ao processamento de resultados a nível das assembleias de voto, com
vista a torná-los mais eficientes.
A CNE deve considerar a publicação de uma versão completa dos
resultados finais, reflectindo os resultados na assembleia de voto, de
modo a aumentar a transparência do processo.
A CNE deve tomar mais cuidado em relação à colocação de cadernos
eleitorais correctos nas assembleias de voto, de modo a evitar a
alocação incorrecta dos cadernos.
vii)Os resultados devem ser transmitidos a partir das assembleias de
voto para os centros de apuramento distritais e provinciais em estrita
observância da lei e dos procedimentos estabelecidos.
O STAE deve cumprir a lei sobre o livre acesso de observadores
internacionais e locais e da imprensa aos centros de apuramento de
votos.
Existe a necessidade de uma cadeia de comando clara entre a CNE e
o STAE para evitar situações em que os regulamentos são desafiados,
tal como foi observado em vários casos.
Há uma necessidade de mais formação de pessoal do STAE
para garantir a uniformidade nos procedimentos e processos de
apuramento, bem como uma maior eficiência.
Os partidos políticos devem seguir o processo de apuramento de
forma eficaz para garantir a sua integridade e precisão.
O processo de apuramento deve ser simplificado e o período reduzido
como forma de minimizar o risco de erros e a criação de ansiedade
entre os partidos políticos.
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Para enfrentar o desafio de um elevado número de boletins de
voto invalidados em futuras eleições, o processo de validação deve
ser indicado de forma mais clara para permitir que a CNE possa
determinar a origem dos boletins de voto invalidados e tomar
medidas contra o pessoal responsável.

Partidos políticos
i) Os partidos políticos devem desenvolver programas de formação
abrangentes para os agentes do partido, de modo a torná-los mais
eficazes no cumprimento das suas responsabilidades.
ii) Os partidos políticos, a CNE e o STAE devem proceder a uma
revisão ou auditoria conjunta do processo eleitoral de 2014 e tirar
lições para futuras eleições. Especificamente, tal revisão pós-eleitoral
deve avaliar o custo de administração eleitoral resultante da nova
estrutura operacional e administrativa, com vista a garantir a
sustentabilidade a longo prazo.
Assembleia da República
i) Em conformidade com as normas internacionais, a Assembleia da
República deve alterar a lei eleitoral, de modo a estabelecer limites
máximos de recursos mobilizados a título privado e a divulgação das
fontes de financiamento, a fim de evitar a influência potencialmente
negativa do dinheiro na política do país.
Questões transversais
i) A participação e a representação no processo eleitoral de mulheres
e outros grupos vulneráveis, nomeadamente jovens e pessoas portadoras de deficiência, constituem um indicador-chave do nível de
inclusão do processo. Devem ser enviados esforços concertados
pelos intervenientes eleitorais, nomeadamente o Parlamento, a
CNE, os partidos políticos e as organizações da sociedade civil,
com o intuito de aumentar a participação das mulheres no processo
eleitoral. O Parlamento deve rever as leis eleitorais de modo a incluir uma disposição sobre um regime especial para pessoas com
deficiência. Os partidos políticos devem incluir o género como um
elemento-chave no recrutamento de agentes dos partidos para promover ainda mais a participação das mulheres no processo eleitoral
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ii)

iii)

além do simples acto de votar. Grupos da sociedade civil devem
criar programas abrangentes com foco no género para incentivar
uma maior participação das mulheres no processo eleitoral como
eleitores e observadores.
Embora Moçambique tenha uma pontuação bastante elevada na
base de dados global de mulheres representadas no Parlamento
(www.ipu.org), há espaço para uma maior representação, a fim de
assegurar que o país atinja o valor de referência de 50% fixado no
artigo 12 do Protocolo da SADC sobre o Género. Tais esforços podem incluir a adopção de quotas de género ou o sistema de “lista
zebra” e outras medidas destinadas a assegurar que as mulheres
não só estejam incluídas nestas instituições, mas também ocupem
cargos de liderança. Os partidos políticos devem criar mecanismos
com a finalidade de melhorar a representação das mulheres nas
suas estruturas partidárias. Além disso, os partidos devem incluir
mais mulheres nomeadas na lista da CNE para garantir que mais
mulheres se tornem membros da comissão.
Como forma de contribuir para a verificação do nível de participação
das mulheres, jovens e grupos vulneráveis, a MOE do EISA reitera a
sua recomendação de que a CNE deve tomar medidas para fornecer
dados de registo de eleitores desagregados com base no género e
idade.

Órgãos de informação e a polícia
i) A polícia deve manter a neutralidade na manutenção da lei e ordem
durante as eleições.
ii) A entidade reguladora dos órgãos de informação deve trabalhar
com a CNE com o objectivo de monitorizar a sua cobertura das
eleições e tomar medidas punitivas contra os órgãos de informação
que comprometam os princípios de neutralidade e imparcialidade
na sua cobertura do processo.
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ANEXOS
Anexo 1
Termos de Referência da MOE do EISA

O Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África (EISA), em
parceria com o Carter Center, enviou uma missão integrada para observar as
eleições de 15 de Outubro de 2014 em Moçambique. A Missão era composta
por 87 observadores retirados de Organizações da Sociedade Civil (OSC),
Parceiros de Desenvolvimento e Órgãos de Administração Eleitoral (OAE) de
treze países, nomeadamente África do Sul, Alemanha, Angola, Canadá, Cabo
Verde, Costa do Marfim, Dinamarca, Equador, Egipto, Guiné Bissau, Guiné
Conacri, Madagáscar, Nigéria, Portugal, Quénia, República Democrática do
Congo, Somália, Suécia, Tanzania, Uganda, Zâmbia e Zimbabwe. O objectivo
geral da missão estava em conformidade com a visão do EISA de promover
eleições credíveis e uma governação democrática em África.
Os objectivos específicos incluem os seguintes:
• Avaliar se existem condições para a realização de eleições que
permitam ao povo moçambicano expressar livremente a sua
vontade;
• Avaliar e determinar se as eleições foram realizadas de acordo com
o quadro legislativo eleitoral de Moçambique;
• Determinar se os resultados finais do processo eleitoral como um
todo reflectem os desejos do povo moçambicano;
• Avaliar se as eleições cumprem os critérios estabelecidos na Carta
Africana sobre a Democracia, Eleições e Governação, a Declaração
de Princípios de Observação Eleitoral Internacional, bem como os
Princípios de Administração, Monitoria e Observação Eleitoral na
Região da SADC (PEMMO), desenvolvidos sob os auspícios do
EISA.
Metodologia da Missão

A Missão enviou uma equipa composta por 23 Observadores em missão
de longa duração do EISA para as onze províncias de Moçambique a partir
de 29 de Agosto de 2014. Estes testemunharam a assinatura do acordo de
cessação das hostilidades e observaram o início das campanhas eleitorais,
a formação de agentes eleitorais e os preparativos operacionais finais da
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CNE-STAE para o Dia da Eleição. Posteriormente juntou-se a eles um
contingente de 64 Observadores em missão de curta duração do EISA e do
Carter Center para constituir uma missão completa. No dia 11 de Outubro
de 2014, os Observadores em missão de curta duração foram integrados em
38 equipas, cobrindo todas as províncias de Moçambique. Os observadores
interagiram com os intervenientes eleitorais, nomeadamente os partidos
políticos, a sociedade civil, a Comissão Nacional de Eleições (CNE), o
Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), a polícia e os
meios de comunicação. A chefia da Missão reuniu-se com o Chefe de Estado
cessante, o Presidente Armando Guebuza, e os candidatos presidenciais do
Partido Frelimo, da Renamo e do Movimento Democrático de Moçambique
(MDM), Filipe Nyusi, Afonso Dhlakama e Daviz Simango, respectivamente.
No quadro da missão integrada, o EISA e o Carter Center adoptaram uma
metodologia harmonizada que implicou um briefing e orientação conjuntos
dos observadores e um plano de afectação conjunto dos observadores em
missão de curta duração.
Como parte da metodologia da missão de observação a longo prazo, 54
observadores do EISA-Carter Center permaneceram nas onze províncias
de Moçambique até 22 de Outubro de 2014 para observar a fase póseleitoral imediata, que abrange a transmissão de resultados e o processo de
apuramento nos centros de apuramento distritais e provinciais, assim como
o processo de reclamações e recursos. Foi abrangido um total de 26 distritos.
A Equipa de Coordenação permaneceu no país até 31 de Outubro de 2014.
Os observadores do EISA-Carter Center foram equipados com tablets de
computador que lhes permitiram capturar e transmitir dados em tempo real.
A avaliação do EISA do processo eleitoral baseou-se nos princípios e normas
estabelecidos na Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governação,
na Declaração da União Africana dos Princípios que Regem as Eleições
Democráticas em África, nos Princípios de Administração, Monitoria e
Observação Eleitoral e no quadro legal moçambicano que rege as eleições.
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Anexo 2

Calendário das Eleições Presidenciais, Legislativas e para as Assembleias
Provinciais de 2014
1.

2.

3.

4.

Definição da data de eleições

Início

Fim

A data das eleições gerais do Presidente da
República, dos deputados da Assembleia da
República e dos membros das Assembleias
Provinciais é fixada no mínimo com 12 meses de
antecedência. A data é fixada pelo Presidente da
República, sob proposta da Comissão Nacional de
Eleições (Artigos 1 e 2 da Lei nº 12/2013, de 3 de
Junho e Decreto Presidencial nº 3/2013, de 2 de
Agosto).

02. 08.2013

15.10.2014

Realização de eleições

Início

Fim

As eleições presidenciais e legislativas são
realizadas em todo o território nacional e no
estrangeiro (Artigo 1, parágrafo 1 e 2 do Decreto
Presidencial nº 3/2013, de 2 de Agosto) e as
eleições dos membros das Assembleias Provinciais
são realizadas no território nacional.

15.10.2014

15.10.2014

Estabelecimento dos órgãos de apoio da CNE

Início

Fim

Estabelecimento e funcionamento das comissões
distritais de eleições (Artigo 42, parágrafo 3 da Lei
nº 6/2013, de 22 de Fevereiro).

02.08.2013

30.10.2014

Campanha de Educação Cívica Eleitoral

Início

Fim

02.08. 2013

30.08.2014

12.12.2013

31.08.2014

Recenseamento Eleitoral

Início

Fim

O período para a actualização do recenseamento
eleitoral tem lugar nos seis meses subsequentes à
fixação da data das eleições (Artigo 19, parágrafo 1
da Lei nº 5/2013, de 22 de Fevereiro).

15.02.2014

29. 04. 2014

Promoção da educação cívica dos eleitores através
dos meios de comunicação e de outras formas de
publicidade em massa e esclarecimentos sobre
questões de interesse eleitoral (antes do início da
campanha eleitoral – Artigo 9, parágrafo h) da Lei
nº 6/2013, de 22 de Fevereiro).
Campanha de educação cívica eleitoral realizada
por agentes de educação cívica (antes do início da
campanha eleitoral – Artigo 52, parágrafo f) da Lei
nº 6/2013, de 22 de Fevereiro).
5.
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6.

Apresentação de cópias dos cadernos eleitorais do
segundo ao quinto dia após o fim do período de
recenseamento eleitoral em locais onde as brigadas
de recenseamento eleitoral trabalharam, para que
os partidos interessados possam consultá-los e
apresentar reclamações (Artigo 39, parágrafo 1 da
Lei nº 5/2013, de 22 de Fevereiro).

01.05.2014

04.05.2014

Realização do recenseamento eleitoral no
estrangeiro para as eleições presidenciais e
legislativas (Artigo 9, nº 2, alínea b) da Lei nº
5/2013, de 22 de Fevereiro).

16.03.2014

14.04.2014

Afixação de cópias dos cadernos eleitorais no
estrangeiro do segundo ao quinto dia após o fim
do período de recenseamento eleitoral nos locais
onde as brigadas de recenseamento funcionaram,
para que os partidos interessados possam
consultá-los e apresentar reclamações (Artigo 39,
parágrafo 1 da Lei nº 5/2013, de 22 de Fevereiro).

01.04.2014

04.04.2014

Publicação nos meios de comunicação de massas
do gráfico do número de deputados efectivos e
suplentes a serem eleitos e a sua distribuição por
cada círculo eleitoral, até 180 dias antes da votação,
pela Comissão Nacional de Eleições (Artigo 166,
parágrafo 1 da Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro e
Artigo 158, parágrafo 1 da Lei nº 4/2013, de 22 de
Fevereiro, tomados em conjunto com o Artigo 1,
parágrafo 2, da Lei nº 12/2013, de 3 de Junho).

10.05.2014

14.05.2014

Até 45 dias antes das eleições, a CNE distribui
aos agentes as candidaturas, publica nos meios
de comunicação de massas e afixa em locais de
fácil acesso ao público o gráfico definitivo dos
locais onde os centros eleitorais e as respectivas
assembleias de voto irão funcionar, o número de
eleitores por registo eleitoral e o respectivo número
de código (Artigo 43, parágrafo 4 da Lei nº 8/2013,
de 27 de Fevereiro).

20.05.2014

31.08.2014

Diferendos eleitorais relativos ao recenseamento
(Artigos 41 e seguintes da Lei nº 5/2013, de 22 de
Fevereiro).

15.02.2014

13.05.2014

Candidaturas para Presidente da República,
deputados à Assembleia da República e membros
das Assembleias Provinciais

Início

Fim

Publicação dos procedimentos e dos modelos
de recenseamento para fins eleitorais e para a
apresentação de candidaturas para as eleições
gerais legislativas e eleições para as Assembleias
Provinciais.

19.04.2014

03.05.2014
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7.

Registo do proponente até quinze dias antes
da apresentação das candidaturas (Artigo 175,
parágrafo 1º da Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro e
Artigo 147, parágrafo 1 da Lei nº 4/2013, de 22 de
Fevereiro).

05.05.2014

19/05/2014

Análise pela CNE da legalidade dos nomes, siglas
/ acrónimos e símbolos 24 horas depois de terem
sido comunicados, para anotação e verificação
da existência de identidade ou semelhança aos
de outros partidos ou coligações (Artigo 176,
parágrafo 1 e Artigo 148, parágrafo 1 da Lei nº
4/2013, de 22 de Fevereiro).

05.05.2014

19.05.2014

Diferendos eleitorais referentes ao recenseamento
para fins eleitorais (Artigo 176, parágrafo 3 da Lei
nº 8/2013, de 27 de Fevereiro, por força do Artigo
226 da Lei nº 7/2013 de 27 de Fevereiro).

5.05.2014

24.05.2014

Apresentação das candidaturas para as eleições
Presidenciais, Legislativas e das Assembleias
Provinciais pelos partidos políticos, coligações de
partidos políticos e grupos de cidadãos registados
no órgão do Estado competente até 75 dias antes
da data prevista para a realização das eleições
junto à Comissão Nacional de Eleições (Artigo 177,
parágrafo 3 da Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro e
Artigo 150, parágrafo 1 da Lei nº 4/2013, de 22 de
Fevereiro, tendo em atenção o disposto no Artigo
2, parágrafo 2 da Lei Nº 12/2013, de 3 de Junho)

20. 05.2014

21.07. 2014

Candidaturas para a Assembleia da República e
para as Assembleias Provinciais (Continuação)

Início

Fim

Acreditação dos agentes para as candidaturas
às eleições Presidenciais, Legislativas e das
Assembleias Provinciais (Artigo 17 da Lei nº
8/2013, de 27 de Fevereiro e Artigo 22 da Lei nº
4/2013, de 22 de Fevereiro).

19.04.2014

20.05.2014

Afixação da lista de nomes recebidos pelo
Conselho Constitucional de candidatos para o
cargo de Presidente da República e pela CNE
de candidatos a deputados à Assembleia da
República, após o fim do prazo de apresentação
de candidaturas (Artigo 21, parágrafo 4 da Lei nº
4/2013, de 22 de Fevereiro e Artigo 136, parágrafo
3 da Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro).

22.07.2014

25.07.2014
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Na eventualidade de se notarem irregularidades
processuais, o Presidente do Conselho
Constitucional ordena a notificação imediata do
agente do candidato para corrigi-las no prazo de
sete dias (Artigo 138, da Lei nº 8/2013

26.07.2014

01.08.2014

Decisão do Conselho Constitucional sobre a
aceitação das candidaturas (Artigo 140, parágrafo
1 da Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro).

26.07.2014

09.08.2014

Sorteio da posição a ser ocupada no boletim de
voto pelos candidatos aceites para as eleições
presidenciais.

-----------

11.08.2014

Verificação pela Comissão Nacional de Eleições
dos processos individuais dos candidatos,
certificando a sua regularidade, a autenticidade
dos documentos que contêm e a elegibilidade
dos candidatos até sessenta dias antes da data de
eleições, contados a partir do final da apresentação
das candidaturas (Artigo 180, parágrafo 1 da Lei nº
8/2013, de 27 de Fevereiro e por força do Artigo 2
da Lei nº 12/2013, de 3 de Junho).

20.05.2014

25.07.2014

Nos dez dias seguintes ao fim do período para
a verificação das candidaturas, o Presidente da
CNE ordena a afixação de listas dos candidatos
aceites num lugar de destaque nas instalações da
CNE, com a decisão relevante sobre a aceitação ou
rejeição dos candidatos. (Artigo 180, parágrafos 1
e 2 da Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro e o Artigo
160, parágrafos 1 e 2 da Lei nº 4/2013, de 22 de
Fevereiro).

26.07.2014

04.08.2014

Diferendos eleitorais sobre a decisão que aceitou
ou rejeitou as listas de nomes de candidatos
(Artigo 184 e seguintes da Lei nº 8/2013, de 27 de
Fevereiro, à luz do Artigo 226 da Lei nº 7/2013, de
22 de Fevereiro).

26.07.2014

09.08.2014

Afixação pela Comissão Nacional de Eleições, nos
três dias seguintes ao fim do período destinado à
análise de recursos pelo Conselho Constitucional,
das listas definitivas num lugar de destaque nas
instalações da CNE, publicação no Boletim da
República e nos meios de comunicação de massas
e notificação dos agentes sobre estas listas (Artigo
187 da Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro e Artigo
167 da Lei nº 4/2013, de 22 de Fevereiro).

26.07.2014

07.08.2014
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8.

Sorteio das listas definitivas para as eleições
dos lugares ocupados no boletim de voto e da
distribuição de tempos de antena na rádio e na
televisão nos três dias após a publicação das listas,
seguido da afixação dos resultados num lugar de
destaque nas instalações da Comissão Nacional de
Eleições, da publicação no Boletim da República
e nos principais meios de comunicação de massas
(Artigo 188, parágrafos 1 e 3 da Lei nº 8/2013, de
27 de Fevereiro, Artigo 168, parágrafos 1 e 2 da Lei
nº 4/2013 de 22 de Fevereiro e Artigo 9, alíneas p)
e r) da Lei nº 6/2013, de 27 de Fevereiro).

08.08.2014

10.08.2014

Dispensar os candidatos do exercício das suas
funções para fins de campanha eleitoral nos
quarenta e cinco dias que antecedem a data de
eleições (Artigo 13, parágrafo 1 e Artigo 18 da
Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro e Artigo 18,
parágrafo 1, da Lei nº 4/2013 de 22 de Fevereiro).

------------

14.10.2014

A retirada de uma lista ou de qualquer candidato
a deputado na lista ou de um candidato a membro
da assembleia provincial é permitida até trinta dias
antes da publicação das listas definitivas (Artigo
190 da Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro e Artigo
156 da Lei nº 4/2013, de 22 de Fevereiro).

------------

08.07.2014

Observação eleitoral

Início

Fim

Acreditação dos observadores e meios de
comunicação nacionais e estrangeiros pela
Comissão Nacional de Eleições ou pela Comissão
Provincial de Eleições competente, dependendo
do âmbito da área coberta pelo requerente (Artigos
247 e 253 da Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro e
Artigo 18 da Lei nº 5/2013, de 22 de Fevereiro).

9.

Campanha eleitoral

2.08.2013

Início

(Termina com
a validação e
proclamação
dos resultados
pelo Conselho
Constitucional,
Artigo 154 da
Lei nº 8/2013,
de 27 de
Fevereiro)
Fim
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10.

Aprovação e publicação dos regulamentos
relativos à utilização dos edifícios e espaços
públicos pelos candidatos e seus proponentes
(Artigo 26 da Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro,
Artigo 32 da Lei nº 4/2013 de 22 de Fevereiro e
Artigo 9, parágrafo 1, alínea n) da Lei nº 6/2013, de
22 de Fevereiro).

01.07.2014

31.07.2014

Publicação dos regulamentos sobre o exercício do
direito de antena (Artigo 31 da Lei nº 8/2013 de 27
de Fevereiro e Artigo 37 da Lei nº 4/2013 de 22 de
Fevereiro).

01.07.2014

31.07.2014

Publicação do Código de Conduta dos Candidatos
e seus Proponentes (Artigo 9, parágrafo 1, alínea l)
da Lei nº 6/2013, de 22 de Fevereiro).

01.07.2014

31.07.2014

Publicação do Código de Conduta dos Agentes da
Lei e Ordem (Artigo 9, parágrafo 1, alínea m) da
Lei nº 6/2013, de 22 de Fevereiro).

01.07.2014

31.07.2014

Aprovação e publicação dos critérios de
distribuição de fundos para o financiamento
público da campanha eleitoral (Artigo 38 da Lei
nº 8/2013, de 27 de Fevereiro e Artigo 44 da Lei nº
4/2013 de 22 de Fevereiro).

01.07.2014

12.10.2014

Desembolso de fundos para a campanha eleitoral
(Artigo 37, parágrafo 2, Artigo 39 e seguintes da
Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro e Artigos 43, 45 e
seguintes da Lei nº 4/2013, de 22 de Fevereiro).

26.07.2014

10.08.2014

Proibição da publicação dos resultados de
sondagens ou inquéritos relativos às opiniões dos
eleitores sobre os candidatos às eleições e o sentido
de voto desde o início da campanha eleitoral até à
publicação dos resultados eleitorais pela Comissão
Nacional de Eleições (Artigo 24 da Lei nº 8/2013,
de 27 de Fevereiro).

31.08.2014

30.10.2014

Exortação para a campanha eleitoral (Artigo 9,
parágrafo 1, alínea h) da Lei nº 6/2013, de 22 de
Fevereiro).

30.08.2014

30.08.2014

A campanha eleitoral começa 45 dias antes da
votação (Artigo 18 da Lei nº 8/2013, de 27 de
Fevereiro e Artigo 23, parágrafo 2 da Lei nº 4/2013
de 22 de Fevereiro).

31.08.2014

12.10.2014

Votação

Início

Fim

Publicação do Código de Conduta dos Agentes
Eleitorais (Artigo 9, parágrafo 1, alíneas e) e q) da
Lei nº 6/2013, de 22 de Fevereiro).

01.09.2014

10.10.2014
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Publicação do Código de Conduta dos Delegados
dos candidatos (Artigo 9, parágrafo 1, alíneas e) e
q) da Lei nº 6/2013, de 22 de Fevereiro, Artigos 55
e seguintes da Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro e
Artigos 61 e seguintes da Lei nº 4/2013 de 22 de
Fevereiro).

10.09.2014

10.10.2014

Recrutamento de cidadãos moçambicanos por
concurso público, com base nos seus currículos
para formar o pessoal das assembleias de voto,
assim que os representantes das candidaturas
tiverem sido consultados (Artigo 48, parágrafo
6 e Artigo 49, ambos da Lei nº 8/2013, de 27 de
Fevereiro e Artigo 54, parágrafo 5 e Artigo 55,
ambos da Lei nº 4/2013, de 22 de Fevereiro).

01.05.2014

10.10.2014

Notificação dos agentes eleitorais para o exame
tipográfico dos boletins de voto (Artigo 62 da Lei
nº 8/2013, de 27 de Fevereiro e Artigo 68 da Lei nº
4/2013, de 22 de Fevereiro).

11.08.2014

05.09.2014

Nomeação de delegados dos candidatos até
o vigésimo dia antes da votação (Artigo 55 e
Artigo 56, parágrafo 1 da Lei nº 8/2013, de 27 de
Fevereiro e Artigo 61 e Artigo 62, parágrafo 1 da
Lei nº 4/2013, de 22 de Fevereiro).

02.09.2014

25.09.2014

Acreditação de delegados dos candidatos pelas
comissões distritais de eleições ou de cidade até
três dias antes da votação (Artigo 56, parágrafo 2
da Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro e Artigo 62,
parágrafo 2 da Lei nº 4/2013, de 22 de Fevereiro).

26.09.2014

12.10.2014

Anúncio público pela CNE e os seus órgãos
de apoio sobre o dia, a hora e o local de
funcionamento dos centros de votação (Artigo 45,
da Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro).

31.08.2014

12.10.2014

Exortação ao eleitorado instando-o a comparecer
massivamente para votar (Artigo 9, parágrafo 1,
alínea h) da Lei nº 6/2013, de 22 de Fevereiro).

14.10.2014

14.10.2014

Eleição do Presidente da República, dos
Deputados à Assembleia da República e dos
membros das Assembleias Provinciais.

15.10.2014

15.10.2014
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11.

Decisão da Comissão Nacional de Eleições sobre
os protestos até no máximo três dias a contar da
recepção do protesto. A CNE deve notificar o
recorrente ou recorrentes, através do seu agente
eleitoral, da sua decisão por vias mais rápidas
disponíveis (Artigo 170, parágrafo 5, da Lei nº
7/2013, de 22 de Fevereiro).

15.10.2014

03.11.2014

Diferendos sobre a votação a nível dos órgãos
eleitorais (Artigos 8, 93, 96, 120 e 152 da Lei nº
8/2013, de 27 de Fevereiro e Artigos 102, 98, 103,
136 e 140 da Lei nº 4/2013, de 22 de Fevereiro).

15.10.2014

03.11.2014

Contagem dos resultados das eleições

Início

Fim

Contagem na assembleia de voto e publicação
através da afixação de editais e publicação de
actas, acto contínuo após o encerramento das urnas
(Artigo 94 da Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro e
no Artigo 106 da Lei nº 4/2013 de 22 de Fevereiro).

15.10.2014

15.10.2014

Entrega de cópias devidamente assinadas e
carimbadas das actas originais e dos editais aos
delegados dos candidatos (Artigo 99 da Lei nº
8/2013, de 27 de Fevereiro e Artigo 111 da Lei nº
4/2013 de 22 de Fevereiro).

15.10.2014

15.10.2014

Contagem a nível distrital ou da cidade realizada
pela CDE ou CEC, através da centralização dos
resultados eleitorais obtidos dentro dos seus
limites geográficos (Artigos 101 e 107 da Lei nº
8/2013, de 27 de Fevereiro e Artigos 113 e 120 da
Lei nº 4/2013, de 22 de Fevereiro).

16.10.2014

18.10.2014

Anúncio pelo presidente da CDE ou da CEC dos
resultados da contagem distrital num prazo de três
dias, contados a partir do encerramento das urnas,
incluindo a afixação dos resultados em locais de
destaque (Artigo 107 da Lei nº 8/2013, de 27 de
Fevereiro e Artigo 120 da Lei nº 4/2013 de 22 de
Fevereiro).

16.10.2014

18.10.2014

Entrega de cópias devidamente assinadas e
carimbadas das actas e editais originais da
contagem do distrito ou cidade aos agentes
eleitorais das candidaturas, observadores e
jornalistas (Artigo 106 da Lei nº 8/2013, de 27 de
Fevereiro e Artigo 119 da Lei nº 4/2013, de 22 de
Fevereiro).

16.10.2014

18.10.2014
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12.

Contagem a nível provincial realizada pela CPE,
através da centralização dos resultados eleitorais
obtidos dentro dos seus limites geográficos
(Artigos 110 e 115 da Lei nº 8/2013, de 27 de
Fevereiro e Artigos 123 e 130 da Lei nº 4/2013, de
22 de Fevereiro).

17.10.2014

19.10.2014

Entrega das cópias das actas e editais originais da
contagem provincial aos agentes ou representantes
das candidaturas ou representantes dos candidatos
(Artigo 116 da Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro e
Artigo 131 da Lei nº 4/2013 da 22 de Fevereiro).
Estas cópias também podem ser facultadas ao
núcleo de observadores e a jornalistas, quando
solicitadas.

17.10.2014

19.10.2014

Anúncio pelo presidente da CPE dos resultados
da contagem provincial no prazo de cinco dias,
contados a partir do encerramento das urnas,
incluindo a publicação dos resultados em locais
de destaque (Artigo 115 da Lei nº 8/2013, de 27 de
Fevereiro e Artigo 130 da Lei nº 4/2013, de 22 de
Fevereiro).

17.10.2014

20.10.2014

No início do trabalho de centralização nacional
e de apuramento geral, a Comissão Nacional
de Eleições reanalisa os votos que tenham sido
objecto de reclamações ou protestos, verifica os
votos considerados inválidos de acordo com um
critério uniforme e esta operação pode resultar na
correcção da centralização dos resultados levada
a cabo por cada Comissão Provincial de Eleições
e Comissão de Eleições da Cidade (Artigo 118 e
Artigo 120, parágrafo 1 da Lei nº 8/2013, de 27 de
Fevereiro, tomados em conjunto com o Artigo 134
e o Artigo 136, parágrafo 1 da Lei nº 4/2013, de 22
de Fevereiro).

19.10.2014

30.10.2014

Contagem e publicação dos resultados gerais pela
CNE, através da centralização dos resultados
eleitorais obtidos em cada província (Artigos 119 e
123 da Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro e Artigos
135 e 141 da Lei nº 4/2013, de 22 de Fevereiro).

19.10.2014

30.10.2014

Contagem dos resultados eleitorais (continuação)

Início

Fim

70  Reltório Nº 53 da Missão de Observação Eleitoral do EISA

Assim que a contagem geral tiver sido concluída,
a Comissão Nacional de Eleições emite, mediante
a apresentação de recibo, cópias assinadas e
autenticadas da acta original e do edital aos
candidatos e agentes eleitorais (Artigo 124,
parágrafo 1 da Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro
e Artigo 142, parágrafo 1 da Lei nº 4/2013, de 22
de Fevereiro). Mediante solicitação, o núcleo de
observadores e os jornalistas presentes podem ter
acesso às cópias.

20.10.2014

30.10.2014

Anúncio dos resultados da contagem geral
por parte do Presidente da Comissão Nacional
de Eleições no prazo máximo de quinze dias,
contados a partir do encerramento das urnas
(Artigo 123 da Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro e
Artigo 141, parágrafo 1 da Lei nº 4/2013, de 22 de
Fevereiro).

15.10.2014

30.10.2014

Os recursos ao Conselho Constitucional são
apresentados no prazo de três dias, contados
a partir da notificação da decisão da Comissão
Nacional de Eleições sobre a reclamação ou
protesto apresentado (Artigo 195, parágrafo 2 da
Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro e Artigo 177,
parágrafo 2 da Lei nº 4/2013 de 22 de Fevereiro).

15.10.2014

31.10.2014

Distribuição dos assentos nas assembleias (Artigos
169, 170 e 171 da Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro
e Artigos 171 e 172 da Lei nº 4/2013, de 22 de
Fevereiro).

31.10.2013

05.11.2014

Envio imediato das actas e editais da centralização
nacional e do apuramento geral ao Conselho
Constitucional, ao Presidente da República e ao
Presidente da Assembleia da República, no caso
de eleições legislativas (Artigo 122, parágrafo 2
da Lei nº 8/2013, de 27 de Fevereiro e Artigo 141,
parágrafo 2 da Lei nº 4/2013 de 22 de Fevereiro).

22.10. 2014

05.11.2013
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Anexo 3

Amostra de Boletim de Voto para as Eleições Presidenciais de 2014
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Anexo 4

Afectação de Observadores
Plano de afectação de observadores de longo prazo (OLPs)
Team No

Names

Province

City

Team 1

Abel Pereira Gomes
Joseph Topangu

M
M

Maputo

Maputo

Antonetta
Hamadishe

F

Tete
Province

Tete

Celestino Onesimo
Setucula

M

Mukenyi Henrikenyo
Badibanga
Claudina Tavares

M

Niassa
Province

Lichinga

eisa.observer8@gmail.com

Team 4

Aime Konan
Aniusa Fonseco Silva

M
F

eisa.observer18@gmail.com

Gaza
Province

xai-xai

Team 5

Susan Mwape
João Sanfa Lopes Ferreira

F
M

eisa.observer16@gmail.com

Inhambane
Province

Inhambane

Team 6

Lindelwa Dube
Uffe Viera

M
M

eisa.observer20@gmail.com

Zambézia
Province

Quelimane

Team 7

Maria Brito
Chinedu Nwagu

F
M

eisa.observer19@gmail.com

Sofala
Province

Beira

Team 8

Randrara
Rakotomalala
Gueri Lopes

F

Zambézia
Province

Gurue

eisa.observer10@gmail.com
M

Team 9

Pansau Natchare
Laetitia Petro

M
F

eisa.observer9@gmail.com

Nampula
Province

Nampula

Team 10

Fode Caramba Sanha
Mamadou Thiam

F
M

eisa.observer17@gmail.com

Cabo
Delgado

Pemba

Patson Chitopo
Maria Luise Jarl
Victor Shale

M
F
M

eisa.observer11@gmail.com

Manica
Province

Chimoio

Team 2

Team 3

Team 11
LTO
Coordinator

Gender

Team email
eisa.observer6@gmail.com

eisa.observer7@gmail.com

F

mozeom@eisa.org.za

Maputo
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Mapa de afectação de OLPs
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Plano de Afectação de Observadores e Áreas de Cobertura Geográfica da
Missão Conjunta EISA-TCC
Teams

Observer 2

Observer
3

Abel Pereira
Gomes

Joseph Topangu

Victor Shale

2 EISA ML Team
(3 people)

Rt.Hon. Raila
Odinga (EISA)

Maurice
Ogeta (EISA)

Felix
Odhiambo
(EISA)

3 EISA
Technical team
(2 people)

Denis Kadima
(EISA)

Olufunto
Akinduro

4 TCC ML team
(3 people)

_

5 TCC
Technical team
(2 people)

_

6 STO team
(TCC)

GOULD Ronald
(TCC)

KHACHIKYAN Naira
(TCC)

1 1 LTO team
(3 people)

Province

Based in

Maputo
City

Maputo city

Whole city

Observer
1

Maputo city

Maputo
C, Marracuene,
Manhiça

Funanani
Nemaheni
(EISA)

Hon.
Abdullahi
Godah Barre
(EISA)

Matola city

Matola,
Matutuíne

Hary Niaina
Ramaroshon
(EISA)

Lutchooamah
Virahsawmy
(EISA)

Xai-Xai

Xai-Xai,
Mandlakazi,
Chibuto

Aime Konan
(EISA)

Aniusa Fonseco Silva
(EISA)

10 STO Team
(mixed EISA/
TCC)

Chókwe

Chókwé,
Massingir

SILENGA
Nchimunya
(TCC)

Kerryn Kottler
(EISA)

11 STO team
(mixed EISA/
TCC)

Chókwe

Chókwé,
Mabalane,
Guijá

LABORDE
Augustin (TCC)

Luketamu
Hyacinthe
Mpanzu (EISA)

Inhambane
city

Inhambane,
Maxixe, Funhalouro

Susan Mwape
(EISA)

Joao Sanfa
Lopes Ferreira
(EISA)

Vilankulo

Vilankulo,
Massinga

ZERARGUI
Khalil (TCC)

Mulolwa Idryss
Katenga
(EISA

7 STO team
(EISA, 3 peopleSomali delegation)

Maputo
Province

Areas of
covereage
(districts)

8 STO team
(EISA)
9 LTO team

12

LTO team

13

STO Team
(mixed EISA/
TCC)
Teams

14

STO team
(mixed EISA/
TCC)

Gaza

Inhambane

Province

Based in

Vilankulo

Areas of
covereage
(districts)

Observer
1

Observer 2

Vilankulo, Inhassoro, Govuro

SKOPA Marianna
(TCC)

Nélio António
Eid Morais dos
Santos (EISA)

Ismahan
Khalif
Adawe
(EISA)

Observer
3

Reltório Nº 53 da Missão de Observação Eleitoral do
Anexo
EISA 4 75  75  

15

LTO team

16

Beira

Beira, Dondo,
Gorongosa

Maria Brito
(EISA)

Chinedu
Nwagu (EISA)

STO team
(TCC)

Marromeu

Marromeu, Caia,
Maringué

DIBEELA Game
(TCC)

ILIEVSKI
Zoran (TCC)

17

STO team
(EISA)

Beira

Beira, Búzi,
Chibabava

Sa’adatu Bowsan
(EISA)

Mikael Bostrom

18

LTO team

Chimoio

Chimoio, Gondola, Macossa,
Tambara

Patson Chitopo
(EISA)

Maria Luise
Jarl (EISA)

19

STO Team
(mixed EISA/
TCC)

Sussundenga

Sussundenga,
Machaze, Massangena (Gaza)

TALLANT Jamie
(TCC)

Florence
Kwamboka
Okao (EISA)

20

STO Team
(mixed EISA/
TCC)

Manica
town
(moving to
Sussun.)

Manica, Bárue,
Guro

TAZDRUL Adha
(TCC)

Constanze
Caroline Blum
(EISA)

21

LTO team

Tete city

Tete C, Moatize,
Mutarara

Antonetta
Hamadishe
(EISA)

Celestino
Onesimo Setucula
(EISA)

22

STO team
(mixed EISA/
TCC)

Tete city
(moving to
Songo)

Tete C,
Changara

LIKOTI JOHNSON Fako
(TCC)

Mircéa Isidora
Araújo Delgado (EISA)

23

STO team
(mixed EISA/
TCC)

Chitima or
Songo

Cahora-Bassa,
Marávia

LOPES DA
SILVA OLIVEIRA
BRANCO
Sandra Sofia
(TCC)

Maria Lúcia
inacio Da
Silveira (EISA

24

STO team
(TCC)

Ulongué

Angónia, Macanga, Chifunde

INGGS Charlie
(TCC)

AKINSANYA
Mojisola
(TCC)

25

LTO team

Quelimane

Quelimane,
Namacurra,
Maganja da
Costa

Lindelwe Dube
(EISA)

Uffe Viera
(EISA)

26

LTO team

Gurué

Gurué, Alto
Molocué

Randrara
Rakotomalala
(EISA)

Gueri Lopes
(EISA)

Teams

Sofala

Manica

Tete

Zambézia

Province

Based in

Areas of
covereage
(districts)

Observer
1

Observer 2

27

STO Team
(mixed EISA/
TCC)

Mocuba

Mocuba, Morrumbala

HARTOUGH
Jon (TCC)

Elisabete Dos
Santos Alves
Azevedo Harman (EISA)

28

STO Team
(mixed EISA/
TCC)

Gurué
(moving to
Mocuba)

Gurué, Milange

MIGUEL RODRIGUES Sonia
(TCC)

Hindia Ahmed
Ali (EISA)

Observer
3
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29

LTO team

Nampula

Pansau Natchare
(EISA)

Laetitia Petro
(EISA)

30

STO team
(mixed EISA/
TCC)

Nampula
Nampula C,
city (moving Meconta,
to Angoche) Monapo

TOLLEMARK
Lars (TCC)

Rosemary
Phiri (EISA)

31

STO team
(mixed EISA/
TCC)

Nacala-Porto (moving
to Ilha)

Nacala, Memba

SANDULESCU
Smaranda (TCC)

Tom Walter
Buruku (EISA)

32

STO team
(mixed EISA/
TCC)

Ilha de
Moçambique

Ilha, Mossuril,
Mongincual

SILVA Lintz M.
(TCC)

Isabelle Waffubwa (EISA)

33

STO team
(mixed EISA/
TCC)

Angoche

Angoche, Moma

CARRERA
Carolina (TCC)

Abdul Hakim
Ameir Issa
(EISA)

34

LTO team

Pemba

Pemba, Chiúre

Fode Caramba
Sanha (EISA)

Mamdou
Thiam (EISA)

35

STO Team
( TCC)

Montepuez

Montepuez,
Namuno

KRAUSE Maria
(TCC)

UGARTE
Carlos Servin
(TCC)

36

STO Team
(EISA)

Mueda
(moving to
Montepuez)

Mueda, Mocímboa da Praia

Charles Kadonya
(EISA)

Lamiaa Bahaaeldin Hussein Melegui
(EISA)

37

LTO team

Lichinga

Lichinga, Majune

Mukenyi
Henrikenyo
Badibanga (EISA)

Claudina
Tavares (EISA)

38

STO Team
(mixed EISA/
TCC)

Cuamba

Cuamba, Metarica, Maúa

ROTCHILD
Natasha (TCC)

Merrick
Luvingo (EISA)

39

STO team
(mixed EISA/
TCC)

Cuamba

Cuamba,
Mandimba,
Mecanhelas

NYIRONGO
Rodgers (TCC)

Dalene
Goosen
(EISA)

Total

39 teams:
82 observers

Cabo
Delgado

Niassa

11 provinces

Nampula
city

Nampula C,
Murrupula,
Ribáue

81 districts
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Mapa de Afectação de Observadores da Missão Conjunta EISA-TCC
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Anexo 5

Programa de Formação e Orientação de Observadores da MOE
MISSÃO DE OBSERVAÇÃO ELEITORAL DO EISA
ELEIÇÕES NACIONAIS E PROVINCIAIS DE 15 DE OUTUBRO DE 2014
NA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
26-28 DE AGOSTO DE 2014
PROGRAMA DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO PARA OS
OBSERVADORES DE LONGO PRAZO
DIA 1 – TERÇA-FEIRA, 26 DE AGOSTO 2014
Hora

Actividade

Responsabilidade

08:30-09:00

Chegada e registo

Secretariado

09.00-9.15

Boas-Vindas

Miguel Brito, Director Residente,
EISA Moçambique

09:15-09:45

Apresentações

09:45-10.30

Programa, objectivos, estrutura e
TdR da Missão

10.30-11.00

Intervalo e foto de grupo

11.00-12.00

Introdução à observação
internacional: conceito, racional e
desenvolvimentos recentes

Victor Shale, Coordenador

12.00-1.00

O Ciclo Eleitoral
Metodologia da observação de
longo prazo

Funanani Nemaheni, Oficial de
Programas, EISA Somália

1.00-2.00

Almoço

2.00-3.00

Avaliação de eleições com base
em instrumentos internacionais e
regionais

Miguel Brito, Director Residente,
EISA Moçambique

2.00-2.45

Responsabilidades dos OLP
e Código de Conduta para
Observadores Internacionais

Robert Gerenge, Chefe de
Programas Especiais, EISA

Robert Gerenge, Chefe de
Programas Especiais, EISA
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2.45-4.30

Habilidades dos OLP e possíveis
desafios:
Relacionamento com os actores,
entrevistas, gestão da informação,
trabalho em equipa

4.30-4.45

Intervalo

4.45-5.30

Trabalho em grupo: simulação

5:30

Fim do Dia 1

Robert Gerenge, Chefe de
Programas Especiais, EISA
Olufunto Akinduro, Chefe do
Departamento de Eleições e
Processo Políticos, EISA

Robert Gerenge, Chefe de
Programas Especiais, EISA
Olufunto Akinduro, Chefe do
Departamento de Eleições e
Processo Políticos, EISA

			
Dia 2 – QUARTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO
Hora

Actividade

Responsabilidade

09:00 – 10:15

Análise política e do quadro
legal e institucional das elei
ios do OLPsde Relatilth,
media)içInternacionais
onaisrviews. neficiary
parliament is paramountho
could act as the “killed
staffções de 2014

Painel 1
Analista Político e legal

10:15-10.30

Intervalo

10.30-11.15

Perspectivas dos partidos
politicos/candidatos sobre as
eleições

Partido 1

11.15-12.00

Perspectivas dos partidos
politicos/candidatos sobre as
eleições

Partido 2

12.00-12.45

Perspectivas dos partidos
politicos/candidatos sobre as
eleições

Partido 3

12.45 -2.00

Almoço

2.00-3.00

Segurança do processo
eleitoral

PRM

3.00-4.00

Apresentação da CNE/STAE

Representante da CNE
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4.00-4.15

Intervalo

4.15-5.15

Perspectivas da sociedade
civil sobre as eleições

5:30

Fim do Dia 2

Painel da sociedade civil

Dia 3 – QUINTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO
Hora

Actividade

Responsabilidade

08:30-10.00

Metodologia de Relatórios do
OLPs

Olufunto Akinduro, Chefe do
Departamento de Eleições e
Processo Políticos, EISA
Funanani Nemaheni, Oficial
de Programas, EISA Somália

10:00-10:15

Intervalo

10:15-11:45

Responsabilidades do Dia
da Votação e formulários de
observação

Robert Gerenge, Chefe de
Programas Especiais, EISA

11:45-1:00

Uso dos tablets

Miguel Brito, Director
Residente, EISA Moçambique

1.002.00

Almoço

2.00-3.15

Simulation exercise on election day
observation and use of tablets

All facilitators

3.15-4.00

Continuação do exercício do Dia
1

Robert Gerenge, Head of
Special Programmes, EISA
Johannesburg

4.00-5.00

Informação sobre o
desdobramento

5:30

Fim do Dia 3
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MISSÃO DE OBSERVAÇÃO ELEITORAL INTEGRADA EISA-TCC
ELEIÇÕES GERAIS DE 2014, REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROGRAMA DE FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO
DIA 1 – QUINTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO
Hora

Actividade

Apresentador

08:30-09:00

Chegada e registos dos participantes

Secretariado

09.00-09.30

Boas-vindas e apresentações

Liderança da Missão

09:30-09:45

Objectivos e termos de referência da Missão

Coordenadores da Missão

09:45-10:45

·
·

Introdução à observação eleitoral
internacional
O ciclo eleitoral e a metodologia de
observação eleitoral

Robert Gerenge, EISA

10:45-11:15

Intervalo e foto em grupo

11:15-12:00

A avaliação de eleições com base nos
princípios internacionais e regionais:
· DUDH
· Instrumentos da UA: CADEG,
Declaração de Durban
· Princípios e Directrizes da SADC
· PEMMO
· Programa de Democracia do TCC
· Princípios para a Observação
Internacional

Victor Shale, EISA
Representante, TCC

12:00-13:00

O contexto político das eleições de 2014

Miguel de Brito, EISA

13:00-14:00

Almoço

14:00-14:30

O quadro legal das eleições de 2014

14:30-15:30

·
·
·
·

15:30-16:00

O quadro eleitoral institucional
das eleições de 2014:
Os órgãos de administração
eleitoral (CNE/STAE)
Preparativos e logística eleitorais
Calendário de actividades dos
OAEs

Intervalo

Miguel de Brito, EISA
Mario Orru, TCC
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16:00-17:15

·
·
·
·

A representação e participação das
mulheres nas eleições de 2014
A representação e participação da
juventude nas eleições de 2014
Observação nacional das eleições de
2014
O papel da comunicação social nas
eleições de 2014

Organizações da sociedade
civil

Fim do Dia 1

			

DIA 2 – SEXTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO
Hora

Actividade

Apresentador

09:00 – 10:15

Briefing pela CNE/STAE

Representantes da CNE e
STAE

10:15-10.30

Intervalo

10.30-11:30

Briefing sobre segurança e sistema de
comunicação

Andy Jones, TCC

11:30-12:30

Observação do Dia da Votação

Marcell Nagy, TCC /
Robert Gerenge, EISA

12:30-13:30

Almoço

13:30-16:00

·
·
·
·
·

Relatórios do observadores
Uso de tablets
Envio de informação no Dia da
Votação
Questionários e formulários
Observação do apuramento
distrital

16:00-16:15

Observações finais

16:15-16:30

Intervalo

16:30-17:15

·

·
17:15-18:00

Briefing sobre o desdobramento
(operações, logística, equipmento,
finanças)
Distribuição dos pacotes de
desdobramento

Briefing dos OLPs aos OCPs
Fim do Dia 2

Eli Lewien, TCC
Mario Orru, TCC
Marcell Nagy, TCC
Victor Shale, EISA

Liderança da Missão

Coordenadores da Missão

Equipas de OLPs
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Anexo 6

Declaração Preliminar

MISSÃO DE OBSERVAÇÃO ELEITORAL
ÀS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS, LEGISLATIVAS E DAS ASSEMBLEIAS
PROVINCIAIS DE 15 DE OUTUBRO DE 2014
Declaração Preliminar
Maputo, 17 de Outubro de 2014
Sumário Executivo
‘O EISA saúda e elogia o povo moçambicano por ter exercido pacificamente
o seu direito constitucional e democrático de votar e insta as partes
interessadas a manter a calma’.
O Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África (EISA) enviou uma
Missão de Observação Eleitoral Integrada com o Centro Carter (TCC) para as eleições
de 2014 em Moçambique. Esta Missão teve lugar após solução política negociada
entre o Governo da República de Moçambique e o partido Renamo, e incluíram
reformas eleitorais, tais como mudanças na composição da administração eleitoral
a todos os níveis.
A Missão é composta por 87 observadores de longo e curto prazo e é liderada por
Sua Excelência, Raila Odinga, ex-Primeiro-Ministro da República do Quénia,
com Denis Kadima, Diretor Executivo da EISA, como o líder-adjunto da Missão. A
componente do TCC foi liderada pelo professor John Stremlau, Vice-Presidente do
TCC para Programas de Paz.
A Missão observou as principais fases pré-eleitorais e eleitorais, cujas conclusões
preliminares, recomendações e conclusões estão contidas nesta declaração preliminar.
A Missão conclui que as campanhas eleitorais foram, em geral, pacíficas, embora
com incidentes isolados de violência. A observação geral é que a atmosfera no
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dia da votação foi pacífica e ordeira, permitindo que o povo moçambicano exercesse
livremente o seu direito democrático e cívico de escolher os seus líderes. Incidentes
isolados de escaramuças tiver lugar em áreas localizadas como Nampula e, portanto,
não afetaram a condução geral das eleições. A Comissão Nacional de Eleições (CNE)
agiu satisfatoriamente na gestão geral do processo eleitoral.
A Missão fez recomendações para a melhoria de futuros processos eleitorais. Elas
incluem:
– a aplicação do código de conduta dos partidos politicos,
– a avaliação da sustentabilidade futura do atual arranjo institucional da
CNE, assim como a simplificação dos procedimentos de contagem dos
votos e a revisão do quadro de financiamento de campanha,
– a necessidade de a PRM exercer a neutralidade na manutenção da lei e
ordem durante as eleições,
– a revisão do quadro de financiamento de campanhas eleitorais,
– publicar os resultados finais das eleições por assembleia de voto para
aumentar a transparência do processo.
Na sua avaliação do contexto e da conduta das eleições de 15 de Outubro de 2014, a
Missão de Observação do EISA chegou à conclusão de que as eleições em Moçambique
foram, em geral, pacíficas e em conformidade com as leis de Moçambique e os
padrões internacionais, continentais e regionais. A Missão elogia particularmente
o profissionalismo da CNE na gestão do processo eleitoral.
1. Introdução

O Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África (EISA) enviou
uma Missão de Observação Eleitoral Integrada, juntamente com o Centro
Carter (TCC), às Eleições Presidenciais, Legislativas e das Assembleias
Provinciais de 15 de Outubro de 2014 em Moçambique. A Missão desdobrou
uma equipe de 23 observadores de longo prazo (OLTs) do EISA nas onze
províncias de Moçambique desde 29 de agosto de 2014 e a eles se juntou
posteriormente um contingente de 64 observadores a curto prazo (OCPs)
provenientes do EISA e do TCC, para constituir uma Missão completa de 87
observadores de mais de 40 países de todo o mundo. A Missão foi liderada por
Sua Excelência, Raila Odinga, ex-Primeiro-Ministro da República do Quénia,
com o Sr. Denis Kadima, Diretor Executivo da EISA, como o líder-adjunto.
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O Professor John Stremlau, Vice-Presidente do TCC para os Programas de
Paz, liderou a componente do TCC.
As Eleições Presidenciais, Legislativas e das Assembleias Provinciais de 15 de
Outubro de 2014 decorreram no contexto de uma solução política negociada
entre o Governo da República de Moçambique e o partido Renamo. A
assinatura do acordo sobre a cessação das hostilidades entre as duas partes,
a 5 de Setembro de 2014, inspirou a esperança de eleições pacíficas. A Missão
de Observação do EISA registou os esforços feitos pelos atores eleitorais em
Moçambique para melhorar continuamente o seu processo eleitoral através
da reforma do quadro legal eleitoral pelos três partidos políticos com assento
parlamentar, com contributo da sociedade civil.
O EISA está envolvido nos processos eleitorais em Moçambique desde as
eleições nacionais de 2004. O Instituto já enviou missões de observação
às eleições gerais de 2004 e 2009, bem como apoiou a transparência das
eleições municipais de 2013. O EISA também tem mantido uma presença em
Moçambique através do seu escritório local desde 2004 e contribuiu para as
recentes reformas eleitorais.
Esta declaração apresenta resultados preliminares, recomendações e
conclusões do EISA sobre o processo eleitoral de 2014 em Moçambique. Ela
é emitida enquanto o apuramento dos resultados a nível distrital ainda está
em andamento. Um relatório final será emitido pelo EISA dentro de algumas
semanas.
2.

Metodologia da Missão

Os Observadores de Longo Prazo do EISA foram deslocados para as 11
províncias de Moçambique a 29 de Agosto de 2014 Eles testemunharam a
assinatura do acordo de cessação das hostilidades e o início das campanhas
eleitorais, a formação do pessoal eleitoral e os preparativos operacionais
finais da CNE/STAE para o dia da eleição. Os observadores do EISA também
interagiram com as partes interessadas do processo eleitoral, incluindo os
partidos políticos, a sociedade civil, a CNE, o STAE, a PRM e os meios de
comunicação social. A liderança da Missão reuniu-se com o Chefe de Estado,
Sua Excelência o Presidente Armando Guebuza e os candidatos presidenciais
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dos partidos Frelimo, Renamo e MDM, nomeadamente Filipe Nyusi, Afonso
Dhlakama e Daviz Simango, respetivamente.
Os Observadores de Longo Prazo continuarão nas províncias a observar
os processos de apuramento distrital e provincial até 22 de Outubro e uma
equipe de especialistas irá permanecer no país até 31 de Outubro de 2014.
No âmbito da Missão Integrada, o EISA e o TCC adotaram uma metodologia
harmonizada que incluíu a formação conjunta dos observadores e um
plano de utilização conjunta dos observadores. A 11 de Outubro de 2014, os
observadores de curto prazo foram desdobrados em 38 equipas, cobrindo
todas as províncias de Moçambique. Os OCPs observaram os dias finais das
campanhas e os preparativos operacionais da CNE/STAE, na véspera das
eleições. Equipas de observadores de curto prazo iráo permanecer no terreno
a seguir o processo de apuramento distrital em distritos selecionados.
Os observadores do EISA-TCC foram equipados com tablets que lhes
permitiram recolher e transmitir dados em tempo real.
A avaliação do EISA sobre o processo eleitoral baseou-se nos princípios
e normas estabelecidos na Carta Africana sobre Democracia, Eleições e
Governação, na Declaração de Princípios que Regem Eleições Democráticas
na África, ambos da da União Africana, e nos Princípios sobre a gestão,
monitoria e observação de eleiçõs (PEMMO), e o quadro legal que rege as
eleições moçambicanas.
3.

Resultados preliminares

3.1 Ambiente Político
As Eleições Presidenciais, Legislativas e das Assembleias Provinciais de 15 de
Outubro de 2014 em Moçambique tiveram lugar no contexto de negociações
políticas e posterior assinatura de um acordo de cessação das hostilidades
entre o Governo e a Renamo a 5 de Setembro de 2014. O acordo inspirou a
esperança de eleições livres de violência e uma oportunidade para as pessoas
expressarem o seu direito democrático de escolha dos seus próximos líderes.
As negociações foram ditadas pelas exigências da Renamo de se alargar ainda
mais a gestão das eleições aos principais partidos políticos do país.
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A Missão observou que as eleições de 2014 foram realizadas um ano após
a realização das eleições municipais de 2013, que foram boicotadas pela
Renamo, como um protesto ao que viu como reformas eleitorais inadequadas.
Mais reformas foram feitas posteriormente, em 2014, para assegurar uma
gestão mais inclusiva do processo eleitoral. Essas reformas, porém, não
incluiram os interesses dos partidos extra-parlamentares. A proximidade
das eleições municipais de 2013 manteve o impulso da preparação técnica
das eleições, e contribuíu para um ambiente eleitoral mais competitivo por
parte dos partidos políticos.
3.2 Quadro constitucional e legal
A Constituição de Moçambique de 2004 garante os direitos fundamentais e
as liberdades civis de todos os cidadãos. A Constituição protege o direito dos
moçambicanos de escolherem os seus líderes, através do sufrágio universal,
direto, secreto e periódico, do referendo sobre as grandes questões nacionais e
através de permanente participação democrática nos assuntos da governação.
O direito de voto não se limita apenas a cidadãos residentes em Moçambique,
mas também é estendido à diáspora, desde que sejam eleitores inscritos e que
preenchem todos os requisitos legais. Um limite de mandatos presidenciais
de dois mandatos está também previsto na Constituição. A Missão elogia o
respeito a esta disposição desde as primeiras eleições multipartidárias, em
1994, já que é um ingrediente essencial para a consolidação democrática
no país. Estas disposições constitucionais estão em conformidade com
os princípios contidos nos instrumentos internacionais, regionais e subregionais como a Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governação,
a Declaração da União Africana das sobre os Princípios Reguladores das
Eleições Democráticas em África e o PEMMO.
Profundas reformas trouxeram uma série de mudanças no quadro legal para
as eleições em Moçambique. As leis revistas incluem a Lei nr. 8/2013 sobre a
Eleição do Presidente da Republica e da Assembleia da República; a Lei nr.
4/2013 sobre a Eleição das Assembleias Provinciais; a Lei nr. 5/2013, que diz
respeito ao Recenseamento Eleitoral; e a Lei n 6/2013, que rege a CNE. As
mudanças provocadas por essas leis incluem: o aumento da representação
dos partidos parlamentares em todas as estruturas da administração eleitoral
do nível nacional ao nível das assembleias de voto; encurtamento do processo
de reclamações e recursos, podendo agora as decisões dos tribunais distritais
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ser objecto de recurso diretamente para o Conselho Constitucional; partilha
dos cadernos de eleitores com os partidos políticos (45 dias antes das eleições)
para garantir a transparência; recontagem dos boletins de voto a nível
distrital, a pedido dos partidos políticos, entre outros.
3.3 Administração Eleitoral
A acomodação política e a necessidade de salvaguardar a confiança
contribuiram para um quadro legal peculiar que foi testado durante estas
eleições. A Missão observou a iniciativa de garantir a plena inclusão dos
partidos parlamentares no processo, mas a capacidade dos partidos políticos
para mobilizar efetivamente o número necessário de funcionários e agentes
foi bastante limitada. A Missão também observou que os esforços para a
inclusão foram restritos aos três partidos representados no parlamento. No
entanto, houve outros 31 partidos políticos que manifestaram interesse em
contestar as eleições de 2014, alguns dos quais sentiram que seus interesses
não foram adequadamente acomodados pelas reformas.
As mudanças estruturais levaram ao alargamento da CNE e do seu STAE,
do nacional ao nível local. Cada posição de liderança é codjuvada por
representantes dos três partidos parlamentares durante o período de eleições.
Isto levou a que os órgãos de administração eleitoral fossem mais aceite pelas
partes. No entanto, estas mudanças estruturais têm implicações sobre os
custos administrativos e de gestão eleitoral. Por exemplo, eles trouxeram um
aumento de pessoal eleitoral de 1.500 para 4.500. Ao nível das assembleias
de voto, dos 7 MMVs, 3 são indicados pelos três partidos parlamentares.
De acordo com esta nova disposição, os três partidos parlamentares devia
cada um nomear MMVs a serem formados e enviados para todas as mais
de 17.000 mesas das assembleias de voto. O recrutamento dos outros quatro
MMVs foi feito pelo STAE através de concurso público. A Missão observou
que alguns partidos políticos não apresentaram a tempo as listas completas
dos seus MMVs para serem treinado pelo STAE. Isso causou atrasos na
conclusão do programa de formação do pessoal das assembleias de voto.
A Missão notou com satisfação a preparação geral da CNE e do STAE
na organização das eleições de 2014. Destaca-se a sua capacidade de
resposta e a transparência com que abordou questões relativas à gestão das
eleições, inclusive no trato com os observadores eleitorais. A CNE manteve
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os intervenientes eleitorais informados sobre as diferentes actividades
relacionadas com o processo eleitoral por meio de atualizações regulares.
3.4 Recenseamento Eleitoral
O recenseamento eleitoral foi conduzido pela CNE a partir de 15 de
Fevereiro a 29 de Abril de 2014 e foi prorrogado até 9 de Maio de 2014, a
pedido de partidos políticos, devido às dificuldades encontradas no início
do processo. Estes desafios relacionados com a falta de acesso aos centros
de recenseamento devido a más estradas, fortes chuvas e insuficiência de
transporte. Houve também problemas de conhecimento técnico na utilização
das máquinas de registo de eleitores por parte de alguns brigadistas do
recenseamento eleitoral. A extensão do período de recenseamento eleitoral
permitiu o registo de um número maior de eleitores. Permitiu também,
à última hora, a inscrição do candidato presidencial da Renamo, Afonso
Dhlakama. Um total de 10.963.148 eleitores foram recenseados, incluindo
89.685 na diáspora, correspondendo a 89,83% dos potenciais eleitores. A
estimativa provisória do Instituto Nacional de Estatística indica a existência
de 12.203.717 eleitores potenciais.
Em Agosto de 2014, a CNE anunciou os números finais de inscrição de
eleitores que refletiram um aumento de 1,7% em relação aos valores
provisórios anunciados em Maio de 2014. A CNE explicou que os resultados
provisórios do recenseamento foram baseadas em relatórios enviados via
SMS a partir do terreno. A principal consequêcia dos eleitores adicionais
foi que mudou a distribuição dos lugares na Assembleia da República e
assembleias provinciais. A redistribuição de assentos como resultado dos
novos números do recensea,mento afetou quatro províncias, nomeadamente:
Nampula (perdeu dois lugares), Zambézia (ganhou 2 lugares), Sofala (perdeu
1 lugar) e Gaza (ganhou um lugar). Os números finais de inscrição de eleitores
foram anunciados no dia 3 de Agosto, após o encerramento da apresentação
de listas de candidatos para as eleições, a 21 de Julho 2014. Felizmente, as
listas dos partidos políticos continham pelo menos três nomes suplentes,
que foram usados para aumentar o número de candidatos efectivos, onde
assentos adicionais foram alocados, como na Zambézia.
3.5 Financiamento de campanha
O quadro jurídico em Moçambique prevê o financiamento público e privado
de campanhas eleitorais. Isto exclui o financiamento de campanhas por
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governos estrangeiros, organizações governamentais e instituições ou
empresas públicas, nacionais ou estrangeiras. Doadores governamentais
estrangeiros estão autorizados a contribuir com fundos diretamente para o
orçamento do Estado e o Estado pode canalize-los ao fundo de financiamento
de campanhas. Vale a pena notar que o quadro legal não prevê um limite
para a captação de recursos privados, nem exige a divulgação das fontes
de financiamento. Estas omissões têm o potencial de permitir a influência
negativa do dinheiro privado na política pública do país.
A Missão foi informada, a partir de encontros com os partidos politicos, que
o financiamento representa um desafio para algumas partidos, dado que os
70 milhões de meticais fornecidos pelo Tesouro não foram suficientes para
permitir-lhes realizar campanhas eleitorais eficazes. Consequentemente,
algumas destes partidos não foram capazes de disputar as eleições em todos
os círculos eleitorais.
O financiamento público das campanhas eleitorais é gerido e distribuído pela
CNE 21 dias antes do início da campanha eleitoral. O quadro legal prevê a
divulgação obrigatória de despesas de campanha no prazo de 60 dias a contar
da proclamação oficial dos resultados eleitorais para garantir a prestação
de contas. A missão constatou que houve alguns atrasos no desembolso de
fundos levando a algumas partes não serem capazes de adquirir materiais
de campanha no tempo. Em alguns casos, as partes estavam atrasados em
submeter as informações necessárias antes de desembolsos em suas contas
bancárias poderia ser feito, enquanto em outros o Ministério das Finanças
era tarde para tornar os fundos disponíveis.
3.6 Campanhas Eleitorais
O período da campanha eleitoral começou oficialmente a 31 de Agosto e
terminou a 12 de Outubro de 2014, no termos da lei. Os Observadores do
EISA testemunharam mais de 126 atividades de campanha eleitoral em
cerca de 50 cidades, vilas e localidades em todo o país. Dessas atividades
de campanha, cerca de 54 (43%) foram relizadas pela Frelimo; 36 (29%)
pela Renamo e 33 (26%) pelo MDM. Apenas 3 (2%) destas foram realizadas
por outros partidos, incluindo o Movimento Nacional para Recuperação
da Unidade Moçambicana (MONARUMO) e o Partido Humanitário de
Moçambique (PAHUMO).
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As campanhas começaram sem problemas, mas uma semana depois foram
surgindo incidentes de violência e intimidação na província de Gaza e
Zambézia. Na segunda semana de campanha estes incidentes aumentaram
e espalharam-se para outras províncias como Sofala, Manica e Tete. A Missão
observou incidentes envolvendo apoiantes dos partidos que violaram a
lei eleitoral e o código de conduta ao danificarem materiais de campanha
eleitoral e, em alguns casos, vandalizarem casas e carros de seus oponentes.
A Missão notou os esforços feitos pelo CNE para apelar a todos os partidos
políticos e os seus apoiantes para agir dentro da lei e desistir de atos de
violência.
Houve um nível muito alto de desconfiança em relação à polícia pelos
dois principais partidos de oposição, a saber da Renamo e o MDM. Eles
expressaram preocupação de que a polícia não estava a prestar a segurança
necessária para garantir que as suas manifestações não fossem interrompidas
por apoiantes do partido no poder, enquanto eles estavam visivelmente
presentes em todos os comícios da Frelimo. A Missão constatou que os
partidos da oposição em causa, contrariamente ao procedimento exigido, não
forneceram à Polícia os seus planos de campanha. Os partidos manifestaram
o receio de que seus planos seriam comunicados à Frelimo pela Polícia e,
assim, as suas atividades sabotadas pelo partido no poder. Os partidos de
oposição também alegaram que, quando os seus planos de campanha foram
comunicados à polícia, esta não apareceu, alegadamente por escassez de
agentes e veículos.
3.6 Papel da Comunicação Social
Existe comunicação social impressa e electronica, pública e privada, em
Moçambique. Em conformidade com as normas regionais e sub-regionais,
a Lei Eleitoral prevê que os candidatos ao cargo de Presidente da República
e os partidos e coligações concorrentes tenham acesso ao serviço público
de rádio e de televisão durante o período das eleições nos termos definidos
pelos regulamentos estabelecidos pela CNE.
A Missão observou que a comunicação social pública, que possui a maior
cobertura geográfica e regional no país, deu tempo de antena aos partidos
concorrentes para as suas campanhas eleitorais. A Televisão de Moçambique
(TVM) atribuíu um máximo de 15 minutos por semana para os concorrentes.
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Da mesma forma, a Rádio Moçambique dedicou cinco minutos para cada
uma das partes, por dia, de acordo com a deliberação da CNE. A Missão
observou que os meios de comunicação públicos cobriram os três candidatos
presidenciais enquanto enquantos faziam campanha pelo país. No entanto,
os partidos de oposição reclamaram que a emissora pública favoreceu o
partido no poder, alocando mais tempo para a cobertura dos eventos de
campanha da Frelimo do que os da oposição. Um partido de oposição
reclamou formalmente ao Conselho Superior de Comunicação Social de
que o espaço de comentário político na televisão pública foi dominado por
comentaristas pró-Frelimo.
Por outro lado, os meios de comunicação privados e rádios comunitárias, em
particular, cobraram pelos custos de publicidade eleitoral e, como resultado,
a alocação de tempo de antena era dependente de acessibilidade financeira.
3.8 A Participação das Mulheres
A participação das mulheres no processo eleitoral e comícios políticos tem
sido notavelmente alta. A Missão constatou que não há nenhuma disposição
no quadro legal para quotas para a participação das mulheres. Em resultado
disso, a participação das mulheres como candidatas permanece baixa. Nas
duas últimas eleições, em 2004 e 2009, as mulheres constituíram 34,8% e
39,2% dos deputados eleitos. Em 2014, as mulheres comprenderam 40% dos
candidatos da Frelimo, 27,6% da Renamo e 20,4% do MDM, respetivamente.
A missão irá fornecer um conjunto de dados desagregados por género sobre
os resultados das eleições no seu relatório final.
Os Observadores do EISA também observaram a baixa participação das
mulheres nos cargos de liderança das estruturas da administração eleitoral
aos vários níveis. Os Observadores de Longo Prazo do EISA observaram
que, em vários distritos, nenhuma ou poucas mulheres estiveram presentes
durante reuniões de consulta com os órgãos eleitorais. No entanto, as
mulheres constituíram 36,1% dos presidentes de assembleias de voto
visitadas. Observadores da Missão observaram uma média de três mulheres
por mesas no conjunto dos sete MMVs.
3.9 Observação do Dia da Votação
A Missão Integrada do EISA e do TCC visitou um total de 543 assembleias
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de voto em 80 distritos nas 11 províncias. Dessas 543 assembleias, a Missão
observou a abertura em 37; a votação em 434; o encerramento em 32 e a
contagem em 27 assembleias. A observação geral é que a atmosfera no dia
da votação foi pacífica e ordeira, o que permitiu que o povo moçambicano
exercesse livremente o seu direito democrático e civil de escolher os seus
líderes.
Abertura
A maioria das mesas de voto observadas abriu à hora marcada, enquanto
pelo menos 6 de 37 assembleias de voto abriram depois de 15 minutos, e uma
abriu pelo menos 30 minutos depois da hora. Os observadores encontraram
pelo menos uma assembleia de voto que não abriu até às 9h00. O material
eleitoral estava disponível na maioria das mesas de voto na hora da abertura.
Houve alguns casos em que cadernos de eleitores foram trocados, levando
a atrasos na abertura. Os observadores também notaram casos isolados de
atrasos na entrega de materiais, o que levou à abertura tardia de algumas
assembleias de voto. Por exemplo, em Angoche, na província de Nampula,
a assembleia de voto da Escola Primária de Angoche abriu só às 11 horas.
O atraso foi causado por falta de disponibilidade de cadernos de eleitores,
o que provocou distúrbios no momento da abertura. A assembleia de voto
na Escola Primária 12 de Outubro em Matacuane, na Beira, abriu apenas
às 14h30, com sete horas e meia de atraso. Da mesma forma, um posto de
votação na Escola Primária de Mungassa, na Beira, abriu às depois das 13
horas, com mais de seis horas de atraso, em violação da lei eleitoral, que
estipula que todos os problemas relacionados com a abertura tem que ser
resolvido até às 11 horas.
Processo de Votação e Sigilo do Voto
O processo de votação ocorreu sem problemas na maioria das assembleias
de voto em todo o país. O pessoal de votação demonstrou profissionalismo
e compreensão das operações de votação. Por lei, as assembleias de voto
deverão contar com um mínimo de 3 e máximo de 7 pessoal das assembleias
de voto. Os observadores do EISA-TCC encontraram uma média de 6,7
MMVs nas assembleias de voto visitadas. Um total de 97,79% das assembleias
de voto visitadas respeitou o sigilo do voto e 85,9% das assembleias eram
acessíveis às pessoas portadoras de deficiência, incluindo os idosos. Os
observadores verificaram que nem todos os partidos foram representados
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por delegados nas assembleias de voto. Os observadores encontram 573
delegados da Frelimo, 372 da Renamo e 329 do MDM.
Processos de encerramento e contagem
A maioria das assembleias de voto encerrou às 18:00, conforme exigido por
lei. O processo de contagem foi geralmente transparente e decorreu sem
problemas logo após o encerramento. No entanto, houve alguns problemas
de reconciliação de boletins em algumas mesas, o que levou a atrasos na
contagem dos votos. Após a superação destes problemas, a contagem
decorreu ao longo da noite e terminou por volta da meia-noite. Um caso
excecional foi o centro de votação da Escola Industrial e Comercial Eduardo
Mondlane na província de Inhambane, onde a contagem terminou às 05h00
de 16 de Outubro de 2014. A Missão observou que o processamento dos
resultados da mesa de voto foi trabalhoso. Por exemplo, o processo de
reconciliação obriga à remoção de selos das urnas e re-selagem das urnas
antes mesmo da contagem dos votos.
4. Recomendações

Com base nas observações acima mencionadas, a Missão faz as seguintes
recomendações para a melhoria futura dos processos eleitorais em
Moçambique:
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.

Todas as partes interessadas dos processos eleitorais devem defender
a tolerância política e acomodar os outros, em particular durante as
campanhas.
Devem ser feitos esforços concertados para aumentar a participação das
mulheres no processo eleitoral pelas partes, incluindo o Parlamento,
a CNE, os partidos políticos e as organizações da sociedade civil, bem
como a melhoria de sua representação.
A CNE deve esforçar-se para publicar cadernos eleitorais finais antes
do início do processo de nomeação de candidatos;
A CNE deve considerar a simplificação dos procedimentos relativos
ao processamento de resultados nas mesas de voto;
A CNE deve considerer a publicação dos resultados finais das eleições
por assembleia de voto para aumentar a transparência do processo
A adesão ao código de conduta dos partidos políticos deve ser
sistematicamente fiscalizada pela CNE;
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vii.

A CNE deve fazer recommendações ao Parlamento relativas ao custo
da gestão eleitoral que a nova estrutura operacional e administrativa
trouxe, com vista a assegurar a sustentabilidade a longo prazo;
viii. A CNE e os partidos políticos devem cooperar estreitamente para
garantir o desembolso atempado de fundos de campanha;
ix. A polícia deve manter a neutralidade na manutenção da lei e da ordem
durante as eleições;
x. Os meios de comunicação social públicos devem fornecer uma
cobertura equilibrada e justa das atividades relacionadas com a
campanha eleitoral;
xi. A CNE deve tomar medidas para garantir a colocação dos cadernos
eleitorais corretos nas assembleias de voto.

5. Conclusão

A Missão deseja elogiar e congratular o povo moçambicano por ter exercido
pacificamente seu o direito constitucional e democrático de votar.
Na sua avaliação do contexto e da conduta das eleições de 15 de Outubro,
a Missão de Observação do EISA chegou à conclusão de que as eleições em
Moçambique foram, em geral, pacíficas e em conformidade com as leis de
Moçambique e os padrões internacionais, continentais e regionais. A Missão
saúda em particular o profissionalismo da CNE na gestão do processo
eleitoral.
A Missão insta os líderes políticos e o povo moçambicano a manter a calma
enquanto aguardam o anúncio dos resultados provisórios e finais pela CNE
e pelo Conselho Constitucional. A Missão encoraja todos os candidatos e
partidos a recorrerem aos mecanismos legalmente disponíveis para resolver
quaisquer disputas que possam surgir na sequência dos resultados das
eleições.
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Sobre o EISA

Formado em 1996, o Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em
África (EISA) estabeleceu-se como uma instituição-líder na área das eleições
e da democracia em África. EISA evoluiu de uma ONG com foco em eleições
trabalhando na região da África Austral para uma organização Pan-Africana
mais diversificada, trabalhando com parceiros globais, regionais, subregionais e nacionais. O trabalho do Instituto abrange assistência não só
à observação eleitoral, mas também noutros campos da Democracia e Boa
Governação, tais como o desenvolvimento institucional de partidos políticos,
gestão de conflitos eleitorais, fortalecimento legislativo, o Mecanismo
Africano de Revisão de Pares e governação local e descentralização. Com
sede em Joanesburgo (África do Sul), o EISA tem e teve escritórios em
países como Angola, Burundi, República Centro-Africana, Chade, Costa
do Marfim, República Democrática do Congo, Egito, Quénia, Madagascar,
Mali, Moçambique, Ruanda, Somália, Sudão e Zimbábwe, um reflexo do seu
mandato geográfico mais amplo.
O EISA observou e apoiou os processos eleitorais em Moçambique desde
2004 e tem desde então presença física no país.
Para mais informações sobre a missão, entre em contato com: Robert
Gerenge +258861395224 / robert@eisa.org.za A Secretaria da Missão está
localizada no Radison Blu Hotel, Maputo.
EISA Head office: 14 Park Road Richmond 2092. P.O. Box 740 Auckland
Park 2006 Johannesburg, South Africa +27 11 381 6000 eisa@eisa.org.za

Reltório
Reltório Nº
Nº 53
53 da
da Missão
Missão de
de Observação
Observação Eleitoral
Eleitoral do
do EISA
EISA

97  
97  

Outros Relatórios na Mesma Série
CODE
EOR 1
EOR 2

TITLE

Mauritius Election Observation Mission Report, 2000
SADC Election Support Network Observer Mission’s Report,
1999/2000
EOR 3
Tanzania Elections Observer Mission Report, 2001
EOR 4
Tanzania Gender Observer Mission Report, 2001
EOR 5
Zimbabwe Elections Observer Mission Report, 2001
EOR 6
South African Elections Observer Mission Report,
Denis Kadima, 1999
EOR 7
Botswana Elections Observer Mission Report,
Denis Kadima, 1999
EOR 8
Namibia Elections Report, Tom Lodge, 1999
EOR 9
Mozambique Elections Observer Mission Report,
Denis Kadima, 1999
EOR 10
National & Provincial Election Results: South Africa June 1999
EOR 11
Elections in Swaziland, S. Rule, 1998
EOR 12
Lesotho Election, S. Rule, 1998
EOR 13
EISA Observer Mission Report, Zimbabwe
Presidential Election 9-11 March, 2002 (P/C)
EOR 14
EISA Observer Mission Report, South Africa
National and Provincial Elections 12-14 April 2004
EOR 15
EISA Observer Mission Report: Malawi Parliamentary and
Presidential Elections 20 May 2004
EOR 16
EISA Observer Mission Report, Botswana Parliamentary and Local
Government Elections 30 October 2004
EOR 17
EISA Observer Mission Report, Mozambique Parliamentary and
Presidential Elections 1-2 December 2004
EOR 18
EISA Observer Mission Report, Namibia Presidential
		and National Assembly Elections 15-16 November 2004
EOR 19
EISA Observer Mission Report, Mauritius
National Assembly Elections 3 July 2005
EOR 20
EISA Observer Mission Report, Tanzania Presidential,
National Assembly and Local Government Elections 14 December
2005
EOR 21
EISA Observer Mission Report, The 2005 Constitutional Referendum
in the DRC/ Le Référendum Constitutionnel en rdc 18–19
December 2005

98  Reltório Nº 53 da Missão de Observação Eleitoral do EISA

EOR 22
EOR 23
EOR 24
EOR 25
EOR 26
EOR 27
EOR 28

EOR 29
EOR 30
EOR 31
EOR 32
EOR 33
EOR 34
EOR 35
EOR 36
EOR 37
EOR 38
EOR 39

EISA Observer Mission Report, Zanzibar Presidential,
House of Representatives and Local Government Elections
30 October 2005
EISA Observer Mission Report, Zambia Presidential, Parliamentary
and Local Government Elections 28 September 2006
EISA Observer Mission Report, Madagascar Presidential Elections
3 December 2006
EISA Observer Mission Report, DRC Presidential, Parliamentary
and Provincial Elections/Elections Presidentielles, Parlementaires et
Provinciales 30 July and 29 October 2006
EISA Election Observer Mission Report, Lesotho National Assembly
Elections 17 February 2007
EISA Election Observer Mission Report, Madagascar National
Assembly Elections 23 September 2007
EISA Election Observer Mission Report, The Zimbabwe Harmonised
Elections of 29 March 2008 Presidential, Parliamentary and Local
Government Elections with Postscript on The Presidential Run-off of
27 June 2008 and the Multi-Party Agreement of 15 September 2008
EISA Election Observer Mission Report, Swaziland House of
Assembly Election 19 September 2008
EISA Election Observer Mission Report, Malawi Presidential and
Parliamentary Elections 19 May 2009
EISA Election Observer Mission Report, Zambia Presidential ByElection 30 October 2008
EISA Election Observer Mission Report, The Mozambique
Presidential, Parliamentary and Provincial Elections of 28 October
2009
EISA Technical Assessment Team Report, Mauritius National
Assembly Elections 5 May 2010
EISA Technical Observer Team Report, Namibia Presidential and
National Assembly Elections 27 and 28 November 2009
eisa Technical Assessment Team Report, Botswana Parliamentary
and Local Government Elections 16 October 2009
Eisa Election Observer Mission Report South Africa, National And
Provincial Elections 22 April 2009
Mission d’observation de l’election presidentielle du 27 Juin et du deuxieme
tour du 07 Novembre 2010 en Guinee
Eisa Election Observer Mission Report, Zanzibar Presidential,
House of Representatives and Local Government Elections of
31 October 2010
Rapport Mission d’Observation Electorale : Republique Centrafricaine
Elections Présidentielles et Législatives, 23 Janvier et Mars 2011

Reltório Nº 53 da Missão de Observação Eleitoral do EISA

EOR 40
EOR 41
EOR 42
EOR 43
EOR 44

EOR 45

EOR 46
EOR 47
EOR 48
EOR 49
EOM 50
EOM 51
EOM 52

99  

EISA Technical Assessment Team Report, The 2011 Seychelles
Presidential Elections 19-21 May 2011
Eisa Technical Assessment Team Report Uganda, The Ugandan
Presidential and Parliamentary Elections of 18 February 2011
EISA Election Observer Mission Report Zambia, Presidential,
Parliamentary and Local Government Elections, 20 September 2011
Eisa Election Witnessing Mission Report, Egypt, The People’s
Assembly and Shura Council Elections November 2011-February
2012
Eisa Technical Assessment Team and Election Observer Mission
Report, Liberia, The 23 August 2011 Referendum, The 11 October
2011 Presidential, Senate and House of Representatives Elections, The
8 November 2011 Presidential Run-Off Election
Eisa Election Witnessing Mission Report Egypt, 23-24 May 2012,
First Round of Presidential Election, 16-17 June 2012, Run-off
Presidential Election
Eisa Election Observer Mission Report Parliamentary Elections
26 May 2012 Lesotho
Eisa Technical Assessment Team Report Mozambique Municipal
Elections 20 November 2013
Relatório da Equipa Técnica de Avaliação do Eisa Eleições
Autárquicas Moçambicanas de 20 De Novembro De 2013
Eisa Election Observer Mission Report Mozambique, Presidential,
Legislative And Provincial Assembly Elections 15 October 2014
Eisa Election Observer Mission Report, Zambia, Presidential ByElection 20 January 2015
EISA Election Observer Mission Report, UgandaPresidential and
Parliamentary Elections, 18 February 2016
EISA Election Observer Mission Report, South Africa, Local
Government Elections, 3 August 2016

