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1.

Acordo Geral de Paz
Assembleias Provinciais
Assembleia da República
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Comissão Nacional de Eleições
Constituição da República de Moçambique
Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África
Órgãos de Administração e Gestão Eleitoral
Fórum Mulher
Frente de Libertação de Moçambique
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Observadores de Curto Prazo
Missão de Assistência Técnica
Televisão de Moçambique
União Africana
União Europeia
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A menos que o contexto pretenda de outra forma dizer algo especificamente diferente, EMB
refere-se à CNE e ao STAE
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SUMÁRIO EXECUTIVO
Esta foi a quarta missão de observação do EISA a participar nas eleições
presidenciais e legislativas em Moçambique, desde 1999. Esta missão teve
como base de suporte para a sua acção as constatações das missões anteriores.
A missão era composta por 20 observadores de longo prazo (LTOs) e 20
observadores de curto prazo (STOs). A missão foi chefiada por Sua Excelência
John Dramani Mahama, antigo presidente do Gana, coadjuvado por Denis
Kadima, Director Executivo do EISA.
Os LTOs chegaram a Moçambique no dia 26 de Agosto de 2019, e
desdobraram-se pelas dez províncias e ainda a cidade de Maputo. Os
LTOs permaneceram no país até 28 de Outubro de 2019, e acompanharam
a campanha eleitoral em 99 dos 154 distritos do país. Eles acompanharam
também o processo de formação dos funcionários eleitorais, a distribuição
do material eleitoral, e interagiram com actores chave do processo nas suas
respectivas áreas de actuação, incluindo as autoridades de administração e
gestão eleitoral a todos os níveis – a polícia, o judiciário, os partidos políticos,
cidadãos observadores, e organizações da sociedade civil (OSCs). No dia das
eleições, a missão esteve em 249 assembleias de voto em 21 distritos do país.
No dia 15 de Outubro de 2019, os moçambicanos foram às urnas para
exercerem o seu direito cívico, e os órgãos de administração eleitoral
criaram estruturas eficientes para garantir que o processo decorresse da
melhor forma possível. Embora a missão tenha constatado a existência de
lacunas no ordenamento jurídico-legal, com impacto para o nivelamento de
oportunidades e inclusão no processo para alguns concorrentes, também
notou que a estrutura permitiu que houvesse um processo largamente
competitivo, onde os cidadãos tiveram a oportunidade de manifestar
livremente a sua vontade nas urnas. Contudo, o processo de contagem esteve
eivado de irregularidades em algumas assembleias de voto, e a agregação
dos resultados teve alegadamente algumas discrepâncias, com o número de
boletins para os candidatos presidenciais a não corresponder com os boletins
para os candidatos a governadores.
O contexto político em Moçambique foi caracterizado por uma profunda falta
de confiança sobre a integridade das instituições públicas e dos processos
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por parte de alguns dos intervenientes, incluindo os partidos políticos e
sectores da sociedade civil. A falta de confiança foi muitas vezes expressa
pelos intervenientes consultados pela missão do EISA, que de forma reiterada
manifestaram a sua falta de confiança na Comissão Nacional de Eleições
(CNE) e no Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), que são
os principais órgãos de administração e gestão eleitoral.
A CNE é responsável por decidir sobre o montante a ser alocado a cada
partido político e candidatos presidenciais, sendo que a responsabilidade da
administração das finanças da campanha recai sobre o STAE. Cento e oitenta
milhões (180 000 000.00) de meticais (ao câmbio de 1USD = 60.00MT) foi o
valor alocado dos fundos públicos para financiar as campanhas dos partidos
políticos e dos candidatos presidenciais1. Partidos que foram consultados pela
missão do EISA salientaram a disponibilização tardia dos fundos, dado que
estes só foram disponibilizados no dia 30 de Agosto de 2019, um dia antes
do início do período oficial da campanha, e levou tempo para os partidos
distribuírem os fundos para as suas próprias estruturas internas ao longo do
país. Partidos mais pequenos foram os mais afectados por esta demora na
disponibilização dos fundos para a campanha, dado que as suas campanhas
estavam largamente dependentes de fundos públicos. Observadores notaram
a existência de viaturas do Estado com as chapas de matrícula cobertas, a
distribuírem material de campanha.
Embora o período da campanha não se tenha manifestado numa vaga
de violência generalizada, registaram-se incidentes que infelizmente
conduziram à perda de vidas. Estes incluíram acidentes de viação, tumultos,
e o assassinato do Senhor Anastácio Matavele, pouco antes do dia das
eleições. Ele era o ponto focal para a participação da sociedade civil no
processo eleitoral de 20192. A missão do EISA também notou uma tendência
de intolerância política, caracterizada por confrontações entre apoiantes de
partidos políticos, que resultaram na destruição de materiais de propaganda
1
2

Esta era a taxa de câmbio na altura da campanha; a actual taxa de câmbio é de 1USD=70.00MT.
O EISA emitiu um comunicado sobre a morte do Senhor Matavele, condenando nos termos mais
vigorosos o seu assassinato e notando com preocupação que os perpetradores do homicídio
eram membros do Grupo de Operações Especiais da Unidade de Intervenção Rápida (UIR) da
Polícia da República de Moçambique. O comunicado está disponível no website do EISA: https://
www.eisa.org.za/pdf/moz2019eom2.pdf
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eleitoral de partidos rivais. A missão testemunhou também alguns actos de
intolerância durante a fase da campanha3.
As operações foram realizadas num ambiente calmo durante todo o dia das
eleições. No geral, o processo estava bem organizado, embora tenham-se
registado casos isolados de irregularidades que foram reportados pelos
observadores do EISA. A missão do EISA notou que dada a situação de
volatilidade em Cabo Delgado, onde actos de violência têm ocorrido desde
Outubro de 2017, sete assembleias de voto não foram abertas no dia da
votação.
A maioria das assembleias de voto (94%) escaladas pelos observadores
do EISA abriram pontualmente às 07,00 horas, enquanto as poucas que
abriram tardiamente estavam dentro dos 15 minutos de tolerância oficial.
Os procedimentos estipulados de abertura e de votação foram geralmente
observados em todas as assembleias de voto por onde passou a missão
do EISA.
A participação das mulheres como funcionárias eleitorais, fiscais de partidos
e observadoras foi notável, dado que 51% dos funcionários eleitorais, 28%
dos fiscais dos partidos políticos e 38% dos observadores nacionais com
quem a missão do EISA interagiu no dia das eleições eram mulheres. A
missão do EISA também notou que jovens participaram no processo nas
mesmas funções.
Pessoal de segurança era visível em todas as assembleias de voto, sem, no
entanto, que fosse de tal forma que se pudesse considerar obstrutivo. A
maioria das assembleias de voto por onde a missão do EISA passou (79%)
era acessível a pessoas com deficiência física. As assembleias que eram
inacessíveis estavam localizadas ou em pisos de cima ou em instalações com
superfícies muito difíceis. Prioridade foi dada a pessoas com deficiência,
aos anciãos, às mães em amamentação e outras pessoas necessitando
de assistência.
3

3

Em algumas áreas, tal como Tete, líderes tradicionais barraram, alegadamente, partidos políticos,
excepto a Frelimo, de efectuarem campanha eleitoral nas áreas sob sua jurisdição. Noutras
áreas, a Frelimo terá, alegadamente, procedido à recolha de cartões de eleitor ou registado a
informação que constava desses mesmos cartões.
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Os fiscais dos partidos políticos estiveram presentes em todas as mesas
das assembleias de voto onde a missão do EISA passou, e realizaram o seu
trabalho sem dificuldades, com a presença predominante dos representantes
dos três partidos com representação parlamentar, nomeadamente a Frelimo,
a Renamo e o Movimento Democrático de Moçambique (MDM). Alguns
partidos mais pequenos não enviaram fiscais.
Os observadores do EISA estiveram presentes em 20 assembleias de voto
durante a hora do fecho da votação. O processo decorreu de forma pacífica
e ordeira. Contudo, houve situações de discrepância entre o número de
boletins de voto nas diferentes urnas.
Considerando que todos os eleitores receberam o mesmo número de boletins
de voto, as discrepâncias nunca foram bem explicadas. Observadores também
notaram alguma lentidão no processo de contagem e reconciliação de votos,
que continuou noite adentro. Isto está ligado à elevada percentagem de
boletins em excesso disponibilizados nas mesas das assembleias de voto e
ao processo de inutilização dos boletins não usados.
À sua chegada, a missão do EISA emitiu uma declaração sobre a morte
de Anastácio Matavele, uma semana antes das eleições, e uma declaração
preliminar no fecho das urnas e no início do processo de apuramento dos
resultados4. Este é o relatório final da missão do EISA; ele representa a
avaliação completa do processo. A missão de observação eleitoral do EISA
nota que o processo eleitoral teve lugar dentro de um contexto de reformas
legislativas. Contudo, a missão constatou a existência de vários dispositivos
legais que têm impacto sobre o processo eleitoral, e que considera devem
ser sujeitos a uma revisão e racionalização. A missão tomou igualmente
nota quanto ao facto de que a insegurança em algumas regiões do país, em
particular na província de Cabo Delgado, é motivo de grande preocupação.
A missão do EISA notou que a presença de grupos armados teve um impacto
sobre as eleições, dado que o uso da força criou um clima de medo. Teve
igualmente impacto sobre os resultados eleitorais e a sua aceitação.

4

As declarações estão juntas a este documento como Anexo E, Anexo F e Anexo G.
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A missão saúda o povo de Moçambique pela sua aderência ao processo
e pelo exercício da sua obrigação cívica, e os órgãos de administração e
gestão eleitoral pelos seus esforços para garantir um processo eleitoral
sem sobressaltos, ao mesmo tempo que reconhece haver lacunas ao nível
da legislação.
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ABORDAGEM DO EISA SOBRE A OBSERVAÇÃO ELEITORAL
Desde a sua criação, em Julho de 1996, o EISA tem se destacado como um
actor de liderança e influente em processos eleitorais e outras questões
relacionadas com a democracia no continente africano. Tem uma visão sobre
um continente africano onde a governação democrática, direitos humanos e a
participação dos cidadãos ocorrem num ambiente de paz. A visão do instituto
materializa-se através do seu trabalho em prol da excelência na promoção
de eleições credíveis, participação dos cidadãos e o reforço de instituições
políticas para uma democracia sustentável em África.
O EISA procura implantar uma democracia efectiva e sustentável em África,
através do reforço dos processos eleitorais, boa governação, direitos humanos
e valores democráticos. Neste sentido, o EISA realiza actividades de pesquisa
aplicada, capacitação e apoio técnico a organismos continentais e regionais
na observação de eleições, advocacia e outras intervenções dirigidas. Neste
amplo contexto, o EISA coloca missões de observadores (IEOMs) com o
objectivo de avaliar e documentar o contexto e a condução de um conjunto
selecionado de eleições no continente.
O EISA faz o desdobramento de missões de observadores como uma
contribuição para a transparência, integridade e melhoramento dos processos
eleitorais. Na sua avaliação sobre processos eleitorais, o EISA reconhece que
uma eleição é um processo técnico com profundas implicações políticas,
contrariamente a um evento. Adopta, por isso, uma abordagem mais
abrangente que permite cobrir os principais aspectos do processo eleitoral
e o contexto dentro do qual as eleições são realizadas.
A metodologia da missão do EISA baseou-se no seu compromisso como um
endossante da Declaração de Princípios para a Observação Internacional
de Eleições (DOP). A missão do EISA avaliou o grau até ao qual o quadro
legal e os respectivos procedimentos nas eleições de 2019 estiveram em
conformidade com os compromissos e obrigações de Moçambique ao abrigo
dos seguintes instrumentos internacionais: Convenção para a Eliminação de
todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW); a Declaração
da União Africana sobre Princípios para Eleições Democráticas; a Casta
Africana da Democracia, Eleições e Governação (ACDEG); os Princípios
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para a Gestão, Monitoria e Observação de Eleições (PEMMO), os Revistos
Princípios e Directrizes da SADC sobre Eleições Democráticas, e o Protocolo
da SADC sobre o Desenvolvimento do Género.
Esta é a quarta vez, desde 1999, que o EISA envia uma missão para a
observação de eleições presidenciais e legislativas em Moçambique. Esta
missão tem como base as constatações das missões anteriores. É composta
de 20 observadores de longo prazo (LTOs) e 20 observadores de curto prazo
(STOs). A missão de observação do EISA foi dirigida por Sua Excelência
John Dramani, antigo presidente do Gana, coadjuvado por Denis Kadima,
o Director Executivo do EISA.
Antes da chegada dos LTOs, o EISA enviou, de 5 a 9 de Agosto de 2019,
uma missão de avaliação pré-eleitoral para analisar o contexto pré-eleitoral.
Os LTOs chegaram em Moçambique no dia 26 de Agosto de 2019, e foram
distribuídos pelas dez províncias do país, e ainda a cidade de Maputo.
Durante o seu trabalho pré-eleitoral, os LTOs visitaram 99 distritos, onde
observaram, de entre outras questões, a campanha eleitoral, a formação dos
membros das mesas de voto, e a distribuição do material eleitoral. Os LTOs
também interagiram com os principais intervenientes nas suas áreas de
actuação, incluindo os órgãos de administração e gestão eleitoral aos níveis
nacional, provincial e distrital; a polícia; as autoridades judiciais; partidos
políticos; cidadãos observadores; e organizações da sociedade civil (OSCs).
Os LTOs apresentaram relatórios semanais que contribuíram para uma
avaliação global do processo.
No dia das eleições, os observadores do EISA estiveram em 249 assembleias
de voto em 21 distritos do país. Os LTOs permaneceram no país até ao dia 28
de Outubro de 2019, para poderem acompanhar o processo de consolidação
dos resultados e os processos de reclamações.
A missão apresentou uma declaração preliminar sobre as suas observações
e recomendações, numa conferência de imprensa realizada no dia 17 de
Outubro de 2019 (ver Anexo F para a declaração preliminar). Os observadores
de curto prazo e a liderança da missão partiram no dia 19 de Outubro de
2019, enquanto os LTOs permaneceram no terreno até ao dia 30 de Outubro
de 2019, para acompanhar o anúncio dos resultados e a fase imediatamente
pós-eleições.
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INTRODUÇÃO
Moçambique situa-se na costa leste da África Austral, com uma costa de 2
500 quilómetros ao longo do Oceano Índico, à frente de Madagáscar. Tem
fronteiras com a África do Sul, eSwatini, Zimbabwe, Zâmbia, Malawi e
Tanzania. Moçambique é membro da Comunidade de Desenvolvimento da
África Austral (SADC). De acordo com as últimas estatísticas, a população de
Moçambique é de 27 909 708 milhões de habitantes5. De acordo com o Banco
Mundial, 66% da população moçambicana vive e trabalha nas zonas rurais6.
A economia de Moçambique tem como base a indústria primária e a
agricultura: o país é um grande produtor e exportador da castanha de
caju, algodão, camarão, açúcar, citrinos, madeira e coco. A descoberta de
petróleo, gás natural e outros minérios nas províncias de Cabo Delgado,
Tete e Inhambane deverá alargar as suas opções, embora a província (de
Cabo Delgado) enfrente desafios de segurança, com os persistentes ataques
dos insurgentes.
Moçambique é um país multi-étnico, sendo que os principais grupos étnicos
são os seguintes: Nadu, Tsonga, Mwera, kalanga, Makwe, Nyasa, Chewa,
Gaza, Nguni, Maviha, Kunda, Sena, Lemba, Swahili, Chopi, Yao, e Makonde.
A língua oficial é o português. Como antiga colónia portuguesa, o país possui
também um considerável número de moçambicanos de origem portuguesa,
bem como outros grupos populacionais de diversos extractos. Moçambique
é um país multi-religioso, com práticas religiosas tradicionais a co-existirem
com o Cristianismo, o Islão e outras religiões.
A missão notou que as perspectivas económicas para Moçambique são pouco
animadoras, em parte devido aos choques dos preços no mercado mundial
em 2015, bem como a descoberta do escândalo das dívidas ocultas em 2016,
em que o governo, secretamente garantiu empréstimos sem a aprovação
5

6

Estes são os dados oficiais divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) depois do
recenseamento geral da população de 2017, veja um artigo do Club of Mozambique no site: https://
clubofmozambique.com /news/watch-almost-28-million-people-in-mozambique-in-2017-sayscensus-aim-report/ (Acesso do dia 5 de Novembro de 2019)
Veja https://www.worldbank.org/en/country/mozambique/overview (Acesso do dia 5 de
Novembro de 2019)
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do parlamento7. O escândalo das dívidas ocultas resultou em que quer os
parceiros de desenvolvimento quer os investidores retirassem o seu apoio a
Moçambique no que diz respeito ao orçamento do Estado e aos mecanismos
de financiamento ao fundo comum. Em 2019, Moçambique viu-se devastado
pelos ciclones Idai e Kenneth, os quais tiveram um impacto severo sobre a
produção agrícola e destruíram infra-estruturas. Uma combinação destes
factores deverá levar o país a atingir a frágil taxa de crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) de 2% em 20198.
Nos relatórios das suas missões de observação para as eleições presidenciais,
legislativas e das assembleias provinciais de 2009 e 2014, o EISA fez algumas
recomendações chave, incluindo:
• A necessidade para uma selecção transparente e criteriosa dos membros
da CNE, especialmente os que provêm da sociedade civil;
• A necessidade de melhoramento do acesso ao processo eleitoral, com
a redução dos requisitos burocráticos para os partidos e candidatos
submeterem os seus documentos;
• A necessidade de estabelecer mecanismos institucionais firmes para a
prevenção, gestão e resolução de conflitos relacionados com as eleições,
especialmente através da introdução de um Código de Conduta
vinculativo a ser assinado por todos os partidos antes das eleições, no
qual eles se comprometem a manter a paz durante todo o ciclo eleitoral;
• O expedito processamento dos resultados das eleições pela CNE-STAE e
Conselho Constitucional de modo a evitar os longos atrasos verificados
nas eleições anteriores, o que contribuiu para a especulação e suspeitas
na fase pós-eleições;
• A necessidade da CNE aumentar a transparência na administração do
processo eleitoral, através da clarificação atempada das suas decisões
para todas as partes interessadas;
• A necessidade de simplificar o apuramento dos resultados ao nível das
mesas das assembleias de voto, de modo a torná-lo mais eficiente; e
• A necessidade para uma clara cadeia de comando entre a CNE e o STAE.

7
8

https://www.worldbank.org/en/country/mozambique /overview (Acesso do dia 5 de Novembro
de 2019)
https://www.worldbank.org/en/country/mozambique/overview (Acesso do dia 5 de Novembro
de 2019)
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A missão de observação do EISA nota que algumas das suas recomendações
foram implementadas enquanto outras ainda não foram. Por exemplo, a
recomendação sobre a desagregação dos dados na base do género havia
sido parcialmente implementada para as eleições de 2019, enquanto as
recomendações quanto à necessidade de rever a estrutura dos órgãos de
administração e gestão eleitoral continua sem resposta.
O EISA contribuiu para a transparência das eleições municipais de 2013
através do desdobramento de uma Missão de Avaliação Técnica (TAM), o
relatório da qual contribuiu para algumas das reformas eleitorais introduzidas
para as eleições de 2014. O EISA notou as mudanças feitas em termos dos
níveis das hierarquias e de prestação de contas por parte das comissões do
nível distrital e provincial para a comissão nacional nas eleições de 2014.
A missão de observadores do EISA também tomou nota dos esforços que
têm sido empreendidos pelos principais actores no processo eleitoral em
Moçambique, de modo a melhorar o processo eleitoral, através de reformas
na estrutura eleitoral por parte dos três partidos políticos com representação
parlamentar, com a contribuição da sociedade civil.
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1.4 Desenvolvimentos Políticos e eleitorais Antes das Eleições de
2019

1.1 CONTEXTO POLÍTICO

Moçambique conquistou a sua independência de Portugal em Junho de
1975. Dois anos depois, o país mergulhou numa guerra civil que durou 16
anos, entre 1977 e 1992, e culminou com a assinatura do Acordo Geral de
Paz (AGP) em Roma, entre o governo e a Renamo1.
Desde o fim da guerra civil o país tem estado a realizar eleições multi
partidárias numa base regular em cada cinco anos (1994, 1999, 2004, 2009,
2014). As eleições de 2019 foram as sextas eleições consecutivas. Desde 1998,
Moçambique tem também realizado consecutivas eleições municipais.
Deve ser motivo de destaque que, apesar da sua história de conflitos
armados intermitentes, Moçambique tem conseguido organizar eleições
regulares, oferecendo aos seus cidadãos a oportunidade de eleger os
seus representantes.
As primeiras eleições multipartidárias, realizadas em 1994, foram ganhas
pela Frelimo, com o então presidente em exercício, Joaquim Chissano,
no comando. A Renamo tornou-se na principal força da oposição no
parlamento, juntamente com uma pequena coligação, a União Democrática
(UD). Nas eleições de 1999, a Frelimo e a Renamo aumentaram os seus
assentos, enquanto a UD perdeu todos os seus lugares. Digno de realce, é
1 https://peacemaker.un.org/Mozambique-general-peace-agreement92; veja também
https://wwwaljazeera.com/news/africa/2014/09/mozambique -government-renamo-signtruce-201495111325375814.htm; https://www.swp-berlin.org/10.18449/2019C36

1
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que a eleição presidencial de 1999 foi decidida com os votos da província
de Nampula. Antes da contagem dos votos de Nampula, Joaquim Chissano
e Afonso Dhlakama estavam empatados. Chissano conseguiu ganhar um
segundo mandato como presidente. Durante os dez anos que se seguiram
(1999 a 2009) o panorama político do país tornou-se bi-partidarizado, com
a Frelimo e a Renamo sendo os únicos partidos com representação na
Assembleia da República.
Em 2004, a Frelimo apresentou um novo candidato presidencial, Armando
Guebuza, que ganhou as presidenciais, com o partido no poder a garantir
uma vitória parlamentar. Contudo, cinco anos depois, em 2009, o Presidente
Guebuza e a Frelimo ganharam por uma margem ainda maior. Afonso
Dhlakama, insatisfeito com o facto de a Renamo ter obtido a sua margem
mais ampla de derrota perante a Frelimo, regressou à sua base na Gorongosa,
para reiniciar um conflito armado de baixa intensidade. As eleições de 2009
também testemunharam uma mudança no espaço político, com a entrada
do então recentemente criado Movimento Democrático de Moçambique
(MDM), que acabou conseguindo uma certa representação no parlamento.
Depois das eleições de 2009, a Renamo iniciou as suas exigências para a
introdução de reformas políticas, opondo-se à lei eleitoral e à composição
da CNE. Exigiu ainda reformas para o sector público, procurando impor a
descentralização e a redistribuição da riqueza para reduzir a influência da
Frelimo. A revisão da lei eleitoral teve início em 2010. Contudo, a nova lei
foi aprovada e promulgada apenas em 2013, antes das eleições municipais,
com as mudanças sendo feitas somente depois de a Renamo ter-se retirado
do processo político.
Tendo a Renamo boicotado as eleições autárquicas de 2013, o MDM beneficiou
e ganhou quatro municípios, apresentando-se potencialmente como um
sério rival quer para a Renamo quer para a Frelimo. Uma nova ronda de
negociações entre o governo e a Renamo teve lugar, e como resultado disso,
Dhlakama regressou a Maputo pouco antes das eleições gerais de 2014,
depois de obter garantias do governo, incluindo sobre a integração das
forças residuais da Renamo nas forças armadas e na polícia. Contudo, uma
vez que Dhlakama estava de novo insatisfeito com os resultados das eleições
de 2014, mais uma vez voltou para a Gorongosa, e novas conversações entre
ele e o Presidente Nyusi estavam a decorrer, quando ele morreu no dia 3 de
Maio de 2018.
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As eleições de 2014 tiveram lugar no contexto de tensões políticas, depois de
a Renamo ter boicotado as eleições autárquicas de 2013, e a guerra de baixa
intensidade que estava a mover contra as tropas governamentais. A eleição
presidencial de 2014 foi considerada a mais competitiva na história de todas
as eleições em Moçambique, com a Frelimo a apresentar um novo candidato,
Filipe Nyusi, que não tinha antecedentes políticos enraizados na luta de
libertação nacional. O líder da Renamo, Afonso Dhlakama, concorreu pela
quinta vez consecutiva e última como candidato presidencial, devido ao
limite legal de idade. As eleições de 2014 também testemunharam o MDM
a testar a sua crescente popularidade e a possibilidade de aumentar a
sua representação no parlamento. As eleições foram ganhas pela Frelimo
(56,01%/114 assentos) e com Nyusi a assegurar o voto presidencial. Seguiuse a Renamo (32,51%/89 assentos), e depois o MDM (8,6%/17 lugares). Mais
uma vez, Dhlakama não estava satisfeito com os resultados, e voltou à
Gorongosa para pressionar o governo. Dhlakama viria a morrer ainda no
meio das negociações em 2018, e foi substituído por Ossufo Momade.
As eleições de 2019 foram vistas como tendo sido altamente competitivas,
se comparadas com as de 2014, devido a várias razões, com todos os três
partidos parlamentares a passarem por um conjunto de desafios próprios.
A Frelimo estava a lutar para confrontar a crise financeira criada pelo
escândalo das dívidas ocultas, enquanto a Renamo enfrentava uma crise de
liderança interna na sequência da morte do seu líder carismático; e o MDM
tinha perdido importantes membros (Mário Albino deixou o MDM para
criar a AMUSI, e Manuel de Araújo voltou para a Renamo, o seu partido de
origem). As eleições tiveram lugar no contexto de um entendimento político
resultante de negociações entre o governo e a Renamo, as quais resultaram
na assinatura do acordo político do dia 6 de Agosto de 2019, o qual trouxe
alguma esperança sobre a possibilidade de realização de eleições pacíficas.
A Frelimo e o actual Presidente, Filipe Nyusi, obtiveram uma larga
maioria, não apenas em todas as províncias, como também ao assegurar
a eleição de governadores seus para todas as províncias. Contudo, o
resultado das eleições não foi unanimemente aceite, com os partidos da
oposição e organizações da sociedade civil a apresentarem preocupações
muito sérias sobre aspectos importantes do processo eleitoral, tais como o
recenseamento eleitoral que deu à província de Gaza, o principal bastião da
Frelimo, um aumento significativo no número de eleitores. Isto resultou em
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que à província fossem atribuídos 22 assentos na Assembleia da República,
um aumento de 8 lugares dos 14 obtidos nas eleições de 2014, enquanto
o número de assentos reduziu nas províncias consideradas de grande
influência para a oposição (Zambézia, de 45 para 41 assentos, Nampula, de
47 para 45 assentos).
1.2 Negociações Políticas e Acordos de Paz

Negociações políticas e acordos de paz entre o governo e a Renamo têm
sido parte do processo político em Moçambique nas últimas três décadas.
Negociações começaram discretamente nos finais da década de 1980, quando
a guerra civil estava ainda no seu auge. Culminou com a assinatura do
Acordo Geral de Paz em Roma, em 1992, abrindo caminho para a realização
das eleições de 1994.
Com o fim da guerra civil, as Nações Unidas assumiram a responsabilidade
de supervisão da desmobilização de 100 000 tropas e recolheram 200 000
armas entre 1992 e 19942. Contudo, o acordo de paz permitiu que a Renamo
mantivesse uma força residual para a segurança do seu líder. Esta força
residual viria depois a ser usada por Afonso Dhlakama para pressionar o
governo e obrigá-lo a fazer concessões políticas.
Em 2009, Afonso Dhlakama não ficou satisfeito com o resultado das eleições
presidenciais que deram a Armando Guebuza 75% do voto, contra os
seus 16,4%, com a Frelimo a obter 191 lugares contra os 51 da Renamo na
Assembleia da República. Para além disso, embora o país tenha passado por
um período de crescimento económico notável, a maioria dos moçambicanos
nunca beneficiaram, e mais de metade da população continua imersa
na pobreza. No ponto de vista de Dhlakama, este desequilíbrio afectou
maioritariamente a sua terra natal, no centro, e no norte do país, o que,
juntamente com um medo de marginalização política, aumentou as tensões
entre a Renamo e a Frelimo. Mais do que isso, do ponto de vista da Renamo,
as discussões sobre reformas políticas estavam a ser muito lentas. Isto
levou o partido a retirar-se do processo político, com a consequência de
que as alterações que eram exigidas pela Renamo foram finalizadas sem
a sua participação, e o respectivo texto promulgado em lei pelo Presidente
2 https://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/Case-Studies/Mozambique-Civil-Society-Rolesin-DDR
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Guebuza, na ausência da Renamo. Dhlakama recusou-se a participar nas
eleições autárquicas marcadas para Setembro de 2009, transferindo-se para
Nampula, antes de mais tarde ir-se radicar na Gorongosa, de onde iniciou
uma insurgência de baixa intensidade. Combates esporádicos entre as forças
da Renamo e do governo culminaram em ataques às bases da Renamo, em
Outubro de 2013. Em resposta, a Renamo desvinculou-se do Acordo de
Paz de Roma que havia conduzido ao fim da guerra civil. Um novo acordo
de paz (o Acordo de Cessação de Hostilidades Militares) entre o governo
e a Renamo foi alcançado em finais de Agosto de 2014, e assinado n por
Armando Guebuza e Afonso Dhlakama, no dia 5 de Setembro de 2014.
Depois das eleições de 2014, as fricções entre o governo e a Renamo
persistiram, com esta última a exigir a descentralização e reivindicando
o seu direito constitucional de governar as províncias onde havia obtido
maioria nas assembleias provinciais. As tensões culminaram com a morte
de um professor de Direito, que tinha se manifestado abertamente a favor
da posição da Renamo. Os combates intensificaram-se em finais de 2015,
e continuaram até 2016, com foco na região do noroeste do país, onde a
população refugiou-se no Malawi. As conversações de paz entre o governo e
a Renamo começaram em 2016, e em Abril de 2017, Dhlakama e o Presidente
Nyusi encontraram-se na Gorongosa, dando início a uma negociação directa
entre os dois.
Depois da morte de Dhlakama, em Maio de 2018, o diálogo continuou com
o seu sucessor, Ossufo Momade. Um acordo de cessar-fogo permanente
foi assinado no dia 1 de Agosto de 2019, seguido da assinatura do acordo
político e militar final (o Acordo de Paz Definitiva) para pôr fim ao
conflito e impor uma cultura de paz e reconciliação, criando as condições
para um ambiente de paz para as eleições de 2019. O acordo inclui uma
disposição para o Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) de
5 221 guerrilheiros da Renamo. O DDR está a ser implementado por uma
comissão militar composta por membros das forças de defesa e segurança,
comandantes da Renamo e peritos militares estrangeiros.
Encontrando-se em Roma, num encontro com a Comunidade de Santo
Egídio, que servira de mediadora para o Acordo Geral de Paz de 1992, o
Presidente Nyusi disse que ‘o diálogo com a Renamo para a paz efectiva
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em Moçambique continua a progredir’, e garantiu que ‘o prazo para o DDR
das forças residuais da Renamo será cumprido’3. O DDR teve início no
dia 29 de Julho de 2019, com o Presidente da Renamo, Ossufo Momade,
fazendo votos para uma ‘reintegração humana e digna’, uma vez que
esperava pelo ‘cumprimento das promessas feitas tanto pelo governo como
pela comunidade internacional’4. Contudo, no primeiro dia do DDR, os
observadores e jornalistas notaram que apenas seis dos 50 guerrilheiros
da Renamo programados para a cerimónia simbólica de desmobilização
entregaram as suas armas. O gesto foi interpretado como contrário ao
espírito do processo do DDR. Não surpreendentemente, o DDR viria a
ser suspenso, e nem a Embaixada da Suíça em Moçambique, que havia
facilitado o acordo de paz, nem o governo, deram qualquer prazo para a
conclusão do DDR.
Enquanto as negociações de alto nível e as tensões que culminaram com a
assinatura do cessar-fogo e do acordo político estavam ainda por produzir
os seus frutos, e as partes tinham ainda de demonstrar o seu compromisso
em relação ao acordo, surgiu uma forte dissidência entre a liderança da
Renamo e a sua ala militar. Uma auto-proclamada Junta Militar dissociouse da liderança, afirmando que o acordo assinado por Ossufo Momade e o
Presidente Nyusi não servia os interesses da Renamo.
A liderança de Ossufo Momade foi questionada, com a Junta a anunciar que
o havia deposto e o substituído por Mariano Nhongo, um auto-proclamado
general. Os membros da junta continuam a reivindicar que Ossufo Momade
não tem legitimidade para representar o partido, e que o cessar-fogo entre
ele (como representante da Renamo) e o governo é inválido. Em poucos dias,
a junta passou de ameaças verbais para ataques armados nas províncias
de Sofala e Manica, numa tentativa de inviabilizar os preparativos para as
eleições, exigindo que o governo falasse com os seus representantes. A cisão
dentro da Renamo tornou quase improvável a finalização do DDR.
Depois dos primeiros ataques contra viaturas na estrada entre as cidades da
Beira e de Chimoio, esta última na província de Manica, nos dias 17 e 28 de
Setembro, três camiões foram atacados e muitos dos seus ocupantes ficaram
3 Online clubofmozambique.com, 9 de Julho de 2019
4 Online clubofmozambique.com, 29 de Julho de 2019
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feridos. A Junta negou o seu envolvimento nestes actos de reiterada violência.
Contudo, eventualmente, a junta acabou assumindo responsabilidade sobre
os ataques e advertiu o governo de que os ataques não iriam parar se as
eleições não fossem adiadas. Para muitos moçambicanos, isto representava
um regresso à guerra, contrariamente ao desenvolvimento que se esperava
que iria resultar do cessar-fogo e do acordo político. Os primeiros contactos
entre o governo e a Junta foram aparentemente feitos através da Embaixada
da Suíça em Moçambique. Contudo, nada disto impediu que houvesse mais
ataques por parte da Junta durante todo o processo eleitoral de 2019, e no dia
24 de Outubro, a AIM noticiou sobre um ataque, atribuído à Junta, contra
uma viatura da polícia na EN1, a principal estrada que liga o norte e o sul
de Moçambique, na região de Txiriro, distrito da Gorongosa, província de
Sofala, do qual resultou a morte de um agente da polícia perto do rio Púngue.
Entretanto, uma violência de maior escala colocou ameaça à paz e
estabilidade no período que conduziu às eleições de 2019. Uma alegada
insurgência de inspiração islâmica, que desde Outubro de 2017 vem
devastando a província de Cabo Delgado, rica em gás natural, espalhouse muito rapidamente para mais distritos da província, com o número
de vítimas civis a subir consideravelmente. Inicialmente, os insurgentes
matavam civis e queimavam as suas casas. Mais tarde, os ataques passaram
a incluir a montagem de barricadas nas estradas e combates com as forças
de segurança, antes que o governo começou a retaliar na véspera do dia das
eleições. A AIM citou a Carta de Moçambique, no dia 11 de Outubro de 2019: ‘As
Forças Moçambicanas estão na ofensiva contra os grupos de terroristas nos
distritos de Mocímbia da Praia e Macomia, em Cabo Delgado, e infligiram
muitas baixas aos insurgentes. Depois do combate com as Forças de Defesa
e Segurança (FDS), os insurgentes parecem ter abandonado a área, mas os
ataques foram imediatamente retomados, incluindo a morte de 25 soldados
no dia 27 de Outubro, quase duas semanas depois do dia das eleições. O
governo, através do Presidente Filipe Nyusi, repetidamente manifestou a
sua disponibilidade de manter um contacto com os insurgentes, pedindo
que eles se identificassem e que tornassem públicas as suas reivindicações
políticas. Os insurgentes não responderam. No lugar disso, a violência
continuou a alastrar-se para mais regiões dentro da província, e os
insurgentes chegaram mesmo a ocupar algumas vilas.
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A missão de observação do EISA constatou que a presença de grupos
armados teve um impacto nas eleições, dado que o uso da força cria um
ambiente de medo. Teve igualmente impacto sobre os resultados das eleições
e a sua aceitação.
Quadro 1: Sumário dos Acordos de Paz, Datas, Designações, Resultados/
Observações
Data

Designação

Lugar

Resultado/Observação

4 de Outubro de
1992

Acordo Geral de Paz
(AGP)

Roma

A Renamo tornou-se um
partido político
Dhlakama concorreu às
presidenciais em 1994

5 de Setembro de
2014

Acordo de cessação das
Hostilidades Militares

Maputo

Dhlakama tomou parte
nas eleições de 2014

6 de Agosto de
2019

Acordo de Paz
Definitiva

Maputo

Fracasso do DDR, dissidência na Renamo

1.3 Tendências Eleitorais

Desde a introdução da democracia multipartidária, a Frelimo continua a ser
o partido dominante. Tradicionalmente, a Frelimo sempre beneficiou dos
votos das províncias do sul, nomeadamente Inhambane, Gaza, Província e
Cidade de Maputo, e Cabo Delgado no norte. A província de Cabo Delgado
é conhecida pelo seu inestimável apoio à luta de libertação nacional, e por
causa disso, um dos seus representantes sempre assumiu no governo a pasta
do Ministério da Defesa Nacional. O apoio à Renamo está geograficamente
localizado nas províncias de Nampula (norte), Zambézia e Sofala (centro),
enquanto nas províncias de Niassa (norte) e Manica e Tete (centro) o apoio
tem sido partilhado entre os dois maiores partidos.
O quadro 2 mostra o número de assentos na Assembleia da República,
obtidos por cada partido político em eleições consecutivas entre 1994 e 2014,
num total de 250 assentos. O quadro 3 mostra a respectiva percentagem de
votos obtida pelos candidatos presidenciais desde 1994.
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Quadro 2: Tendências eleitorais nas legislativas no período 1994-2014
Partidos

Assentos na Assembleia da República (AR)
1994

1999

2004

Frelimo

129 (51.6%)

133 (53.2%)

160 (64%)

Renamo

112 (44.8%)

117 (46.48%)

90 (36%)

UD
MDM

2009
191 (76.4%)
51 (20,14%)

2014
114 (56.01%)
89 (32.51%)

9 (3.6%)

—

—

—

—

—

—

—

8 (3.2%)

17 (8.6%)

Fonte: http://africanelections.tripod.com/mz.html

Quadro 3: Tendências eleitorais nas presidenciais no período 1994-2004
Partidos

Percentagem de votos recebidos nas eleições presidenciais
1994

1999

2004

2009

2014

Frelimo

53.30%

52.29%

63.74%

75.01%

57.03%

Renamo

33.73%

47.71%

31.74%

16.41%

36.61%

UD

—

—

—

—

—

MDM

—

—

—

8.59%

6.36%

Fonte: http://africanelections.tripod.com/mz.html; https://www.electionguide.org/elections/
id/2327/

As principais características dos resultados das eleições em Moçambique
incluem o contínuo domínio da Frelimo, o garantido segundo lugar para
a Renamo, e o surgimento de um terceiro partido na AR. Em 1994, para
além da Frelimo e da Renamo, uma coligação recentemente criada, a União
Democrática (UD), obteve nove assentos, mas não conseguiu nenhum em
1999. A Frelimo e a Renamo foram os únicos partidos com representação
parlamentar de 1999 a 2009. Em 2009, o recentemente criado Movimento
Democrático de Moçambique (MDM) conseguiu obter oito lugares para
se tornar no terceiro partido político na AR. Em 2014, estes três partidos
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continuaram na AR; a Frelimo com 144 lugares, a Renamo com 89 e o MDM
com 17. A Frelimo e a Renamo continuam a ser os partidos dominantes, dado
que nenhum outro partido conseguiu ainda alterar o equilíbrio de forças. No
período que antecedeu as eleições gerais de 2019, um novo partido, AMUSI
(Associação do Movimento Unido para a Salvação Integral) participou nas
eleições, em quase todo o país, para a Assembleia da República e para a
Presidência da República. Contudo, a AMUSI conseguiu apenas 0,45%dos
votos a nível nacional (e zero lugares quer na Assembleia da República quer
nas assembleias provinciais), enquanto o seu líder, Mário Albino, obteve
0,73% na corrida presidencial (Acórdão No. 25/CC/2019, 22 de Dezembro
de 2019).
Moçambique tem uma história de disputas sobre os resultados eleitorais,
desde as primeiras eleições multipartidárias em 1994. Na véspera das
eleições de 1994, o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, anunciou que estava
a abandonar o processo, defendendo que a CNE e o STAE estavam a preparar
uma fraude em larga escala a favor da Frelimo. Foi necessário o esforço
de algumas missões diplomáticas em Maputo para convencer Dhlakama a
reconsiderar a sua decisão. Desde então, a Renamo tem protestado contra
os resultados de todas as eleições. As exigências da Renamo constituíram a
base de um processo contínuo de diálogo no país, o que resultou na contínua
reestruturação e descentralização do sistema político. Afonso Dhlakama
morreu no dia 3 de Maio de 2018, e as eleições de 2019 foram as primeiras
sem a sua participação como candidato.
O espaço político moçambicano tem se tornado cada vez mais bipartidarizado, com a nomeação e composição de instituições da
administração pública e dos órgãos de administração e gestão eleitoral
decididos numa base da proporção da representação dos partidos políticos
na AR. O crescente domínio do partido no poder na AR confere-lhe uma
maior representação e voz na tomada de decisões a todos os níveis. Esta tem
sido uma outra fonte de controvérsia entre a Frelimo e a Renamo.
A missão de observadores do EISA entende que o modelo partidarizado
de gestão e tomada de decisões define o panorama político e eleitoral do
país, a favor dos partidos com representação parlamentar, em exclusão de
partidos que não estão no parlamento. As contínuas negociações e o recurso
a mecanismos de partilha do poder no país nos últimos 25 anos parecem
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indicar que Moçambique está preso numa fase de transição, visto que
subsequentes eleições (2009, 2014, 2018 e 2019) foram antecedidas de reformas
estruturais e acordos de paz, como demonstrado no quadro 1 acima. Dentro
do contexto moçambicano, poderia parecer que os mecanismos de partilha
do poder já atingiram o seu objectivo, devendo ser reconsiderados, uma vez
que eles comprometem os princípios de inclusão e oportunidades iguais
para todos os partidos políticos.
1.4 Desenvolvimentos Políticos e eleitorais Antes das
Eleições de 2019

Os desenvolvimentos políticos e eleitorais antes das eleições de 2019
incluíram algumas questões que poderiam influenciar a percepção dos
eleitores sobre os dois principais partidos, a Frelimo e a Renamo. Os dois
partidos tinham questões que poderiam ter afectado negativamente a
sua imagem no processo conducente às eleições, numa altura em que eles
realmente precisavam de apoio.
A Frelimo tinha três questões que jogavam a seu desfavor. Primeiro,
politicamente, o governo da Frelimo tinha se comprometido a pagar as
dívidas ocultas, numa altura em que a oposição opunha-se a essa decisão,
uma vez que o Tribunal Administrativo, o principal auditor do Estado,
havia considerado as dívidas de ilegais (Jubilee Debt Campaign, 17 de Junho
de 2019). O Presidente Filipe Nyusi caminhava para as eleições com o fardo
da crise das dívidas ocultas e das dificuldades financeiras que o país estava
a enfrentar devido a essas mesmas dívidas e a subsequente retirada do
apoio financeiro internacional como consequência disso5. Muito embora
as dívidas ocultas tivessem sido contraídas em 2013-2014, antes de Filipe
Nyusi se tornar Presidente, o escândalo ‘desencadeou processos criminais
internos e no estrangeiro, e levou governos dos países doadores a suspender
o apoio a Moçambique, colocando em causa a credibilidade do Estado e
o país numa crise financeira, através da redução da sua capacidade de
acesso ao crédito necessário para financiar programas de do governo e de
desenvolvimento’6.
Em segundo lugar, no que diz respeito às questões eleitorais, no seu
5 https://www.worldfinance.com/special-reports/the-mozambique-debt-crisis
6 https://www.hsdl.org/?view&did=828897 PDF
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conjunto, os órgãos de administração e gestão eleitoral eram considerados
por alguns partidos da oposição como tendenciosos a favor a Frelimo. Isto
foi adensado pelas discrepâncias nos dados do recenseamento eleitoral,
quer pelo inexplicável aumento no número de eleitores no seu próprio
bastião, em contraposição ao declínio no número de eleitores registados nas
zonas consideradas de forte inserção da oposição. Para além disso, a posição
assumida pela Renamo face às reclamações sobre o recenseamento de Gaza
pareceu questionável. Por um lado, o Tribunal agendou a sessão para a
adjudicação da reclamação para uma data posterior às eleições; e por outro,
a CNE não aceitou a oferta de uma organização da sociedade civil para a
realização, a título gratuito, de uma auditoria aos dados do recenseamento
de Gaza.
Em terceiro lugar, havia uma percepção de que a Frelimo tinha sido
responsável pelo assassinato do activista da sociedade civil e observador
chave, Anastácio Matavele, no dia 7 de Outubro de 2019, em Xai-Xai (Gaza),
por um esquadrão pertencente a uma unidade especial da polícia. Porque o
assassinato ocorreu no bastião do partido no poder em Gaza, esta ocorrência
poderia ter sido interpretada como um aviso a outros observadores
nacionais. (Vide Anexo G, Declaração do EISA sobre a Morte de Matavele).
Depois da morte do seu líder carismático e co-fundador, Afonso Dhlakama,
a Renamo apresentou-se com um novo candidato, Ossufo Momade, cuja
popularidade e legitimidade dentro e fora do partido nunca tinha sido
ainda testada. Contudo, esta indicação de Ossufo Momade foi contestada
por um grupo dissidente.
O contexto político em Moçambique foi caracterizado por um clima de
profunda desconfiança em relação às instituições e aos processos públicos,
muito em particular as autoridades eleitorais. Esta ausência de confiança
pública tem vindo a moldar as negociações políticas e as decisões que
emanam desse processo. O contexto das eleições de 2019 não foi diferente,
uma vez que a maioria dos actores que interagiram com a missão de
observadores do EISA manifestaram a sua falta de confiança sobre o
governo, a polícia, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) e o Secretariado
Técnico de Administração Eleitoral (STAE).
O ambiente político das eleições presidenciais, legislativas e provinciais de
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2019 foi caracterizado por algumas questões críticas que tornaram os seus
resultados difíceis de prever. Em grande parte, os dois maiores partidos, a
Frelimo e a Renamo, tiveram questões internas que poderiam ter interferido
na sua capacidade de mobilizar apoiantes.
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2

▼
▼
▼

O Quadro Jurídico/
Legal e Institucional
2.1 A Constituição
2.2 O Sistema Eleitoral
2.3 Reformas Legais antes das Eleições Presidenciais, Legislativas e
Provinciais de Outubro de 2019
2.4 Administração e Gestão Eleitoral: A Comissão Nacional de
Eleições
2.5 Mecanismos de Resolução de Conflitos
2.6 Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas
2.7 Conclusão

As eleições de 2019 tiveram como base a Constituição e vários instrumentos
legais que se descrevem abaixo:
• A Constituição de 2004, revista em 2007 e 2018;
• A Lei da Comissão Nacional de Eleições, que guia o órgão de
supervisão das eleições nas suas responsabilidades e funções
(mais adiante referida como Lei da CNE);
• Lei 2/2019: Altera e republica a Lei 8/2013, que estabelece o quadro
legal para a eleição do Presidente e dos Membros do Parlamento
(mais adiante designada como Lei 2/2019);
• Lei 3/20129, que estabelece o quadro para os membros das
Assembleias Provinciais e dos Governos Provinciais (Mais
adiante designada como Lei 3/2019); e
• Lei do Recenseamento Eleitoral 5/2013.
2.1 A Constituição

A Constituição da República de Moçambique estabelece a necessária
arquitectura legal e instituições para a realização de eleições. Ela cria os
órgãos de administração e de gestão eleitoral, que compreendem a Comissão
Nacional de Eleições (CNE) e o Secretariado Técnico de Administração
Eleitoral (STAE). A Constituição incorpora também um capítulo de direitos
fundamentais que garantem liberdades e direitos fundamentais que se
tornam críticos para a realização de eleições. A missão de observadores
14
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do EISA notou que em resposta aos Princípios para a Gestão, Monitoria e
Observação Eleitoral, a Constituição dispõe dos seguintes mecanismos:
• Garante as liberdades fundamentais e promove os valores da
estabilidade política;
• Estabelece mecanismos para a adjudicação de conflitos resultantes
de processos eleitorais;
• Possui mecanismos para a revisão da Constituição, que têm vindo
a ser aplicados para a sua contínua revisão no tocante a processos
eleitorais;
• Estabelece mecanismos de igualdade em geral, e a igualdade do
género em particular, muito embora não disponha de mecanismos
específicos de acção afirmativa; e
• Estabelece um sistema eleitoral definido.
A Constituição dispõe do direito de criação e de pertença a partidos políticos,
o que é impulsionado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei 7/1991). O artigo
75 da Constituição estipula que os partidos políticos devem ter um carácter
nacional, devem defender os interesses nacionais, devem contribuir para
a formação da opinião pública, e devem incentivar o espírito patriótico. A
missão de observação do EISA considera que estes valores não são restritivos
no seu carácter, e que promovem a coesão nacional, em conformidade com
o espírito da Constituição, que estabelece um estado unitário.
A IEOM nota que a Constituição protege o direito dos moçambicanos de
escolher os seus líderes por via do sufrágio universal, directo e secreto, o
que se conforma com as melhores práticas internacionais. O direito de voto
é também extensivo aos cidadãos na diáspora, dessa forma aumentando a
natureza inclusiva do processo.
Os seguintes direitos são críticos para o exercício do direito de eleger e de
ser eleito, o direito à igualdade perante a lei, a liberdade de expressão e
de acesso à informação, o direito de antena, a liberdade de reunião e de
manifestação, liberdade de associação, liberdade de constituir, aderir e
participar em actividades de partidos políticos, liberdade de movimentos,
e o direito de recurso aos tribunais. Estes direitos são fundamentais e a sua
presença na Constituição corresponde às expectativas de tais instrumentos
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legais como a ACDEG, PEMMO, e os Princípios e Directivas da SADC
sobre Eleições Democráticas, tal como revistos em 2015, de entre outros
documentos.
A IEOM notou que, em conformidade com a revisão constitucional de 2018,
existem duas estruturas governamentais ao nível provincial. Trata-se do
Conselho Executivo Provincial, dirigido por um Governador Provincial, e o
Conselho provincial de Representação do Estado, dirigido por um Secretário
de Estado de Província, sendo o primeiro indicado por via de eleição como
cabeça de lista do partido vencedor (Artigo 279 da Constituição) e o segundo
(Artigo 159 da Constituição) sendo nomeado pelo Presidente da República.
Os governadores provinciais são parte da governação descentralizada, e
a essência do seu mandato é a ‘organização da participação dos cidadãos
na solução dos seus problemas, promoção do desenvolvimento local e
consolidação democrática’ (Artigo267 da Constituição). O Secretário de
Estado provincial é o representante do governo central ao nível da província,
e garante a realização das funções exclusivas da soberania do Estado ao
nível provincial (Artigo 141 da Constituição).
O Presidente da República tem um limite máximo de dois mandatos
consecutivos, o que é importante para a consolidação da democracia no
contexto moçambicano. As disposições do limite de mandatos estão em
vigor desde o surgimento da democracia multipartidária em 1994. A IEOM
entende que o quadro constitucional está em conformidade com os mais
amplos princípios consagrados ao nível dos parâmetros internacionais.
Lei da CNE (Lei no. 6/2013)

A Lei da CNE 6/2013, tal como actualizada/revista e republicada pela Lei
9/2014, dá vida às disposições previstas na Constituição sobre o órgão de
administração eleitoral. O artigo 1 da referida lei determina as funções,
composição, organização, poderes e operações da CNE. A lei estabelece
uma autoridade de administração de eleições que tem um papel de
supervisão chamado CNE e um órgão de implementação, o Secretariado
Técnico de Administração Eleitoral (STAE). A IEOM nota que o artigo 2(1)
da Lei da CNE estabelece que o órgão de administração eleitoral deve ser
um órgão do Estado independente responsável pela supervisão do processo
de recenseamento eleitoral e eleições, a supervisão sendo definida como
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a função de orientar, superintender, e inspeccionar os actos atinentes ao
processo eleitoral. Os comissários gozam de um mandato de seis anos, que
termina com a indicação de novos comissários. Para além disso, o artigo
2(3) da Lei da CNE também estabelece que o órgão deve ter os seus próprios
estatutos, quadro de pessoal e orçamento. O artigo 3 da Lei da CNE garante
a independência da instituição de todos os poderes públicos ou privados,
reafirmando a independência do órgão de administração eleitoral, em
conformidade com a Constituição da República. A independência da
comissão é ainda reforçada através da garantia de mandato dos seus
membros, ao abrigo do artigo 19 do estatuto orgânico da CNE. Por isso, nos
termos do artigo 3 (2), o órgão de administração eleitoral obedece apenas à
Constituição e demais legislação pertinente. O artigo 3(3) da Lei estabelece,
em termos explícitos, que no exercício das suas funções, os membros da
CNE não representam instituições privadas ou públicas, ou as instituições
políticas ou sociais das quais eles provêm, mas somente que eles devem se
guiar pelo interesse nacional e que devem obedecer a lei e a sua consciência.
Ao abrigo do artigo 4 da Lei da CNE, as decisões do órgão de administração
eleitoral são vinculativas sobre todos os cidadãos, instituições e entidades
legais, e são recorríveis junto do Conselho Constitucional.
A IEOM considera que as disposições citadas acima são críticas para o bom
funcionamento de um órgão de administração eleitoral independente.
Lei do Recenseamento Eleitoral (Lei no. 5/2013)

A IEOM do EISA constatou que a legislação moçambicana estabelece
a obrigatoriedade do recenseamento eleitoral. Ao abrigo do artigo 3 da
Lei No. 5 de 2013, sobre o Recenseamento Eleitoral, todos os cidadãos
moçambicanos, residentes no país ou no exterior, que tenham a idade de 18
anos ou mais, ou que vão completar 18 anos até à data das eleições, podem
se recensear como eleitores. O artigo 7 da lei estabelece a obrigatoriedade do
recenseamento eleitoral para cada ciclo eleitoral, a ser realizado pelo STAE,
sob supervisão da CNE7. Em conformidade com as obrigações estabelecidas
nos artigos 4 e 8 da ACDEG, que implora os estados membros a promover a
7 Nos seus relatórios anteriores sobre as eleições moçambicanas, as IEOMs do EISA instaram
as autoridades moçambicanas a considerarem a possibilidade de um processo contínuo de
recenseamento como alternativa ao actual sistema; vide relatórios sobre as Eleições Gerais de 1999 e
Eleições Municipais de 2018. www.eisa.org.za
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democracia, participação popular através do sufrágio universal, bem como
a não discriminação, a lei consagra o direito de voto a moçambicanos no país
e no estrangeiro. Cidadãos residentes no país recenseiam-se para as eleições
presidenciais, da AR e das assembleias provinciais, enquanto cidadãos
nacionais na diáspora recenseiam-se apenas para as eleições presidenciais
e da AR.
A IEOM do EISA constatou que a lei contém disposições que facilitam a
acessibilidade ao processo eleitoral, com a obrigatoriedade do STAE de
identificar postos de recenseamento em todo o país, com a instalação de
brigadas móveis onde for necessário.
O artigo 14 da Lei do Recenseamento Eleitoral reconhece e dispõe de
mecanismos que permitem o envolvimento dos partidos políticos na
identificação dos postos de recenseamento eleitoral. A IEOM notou que o
artigo 15 da Lei do Recenseamento Eleitoral dispõe de mecanismos que
permitem a monitoria e observação do processo de recenseamento eleitoral,
que está em conformidade com as exigências para a transparência dos
processos eleitorais. A missão nota que isto contribui também para garantir
que nenhum potencial eleitor seja prejudicado no seu direito de votar.
Ainda mais, isto contribui igualmente para a transparência do processo
e credibilidade dos cadernos eleitorais. A IEOM notou que o artigo 15 da
Lei do Recenseamento Eleitoral dispõe de mecanismos que permitem a
monitoria e observação do processo de recenseamento eleitoral, o que está em
conformidade com as exigências de transparência dos processos eleitorais.
A Lei do Recenseamento Eleitoral também consagra o direito ao recurso
e a um julgamento justo, uma vez que os partidos políticos têm o direito
de apresentar reclamações formais e recursos contra o processo de
recenseamento eleitoral, e a apresentar queixas à CNE sobre quaisquer
irregularidades que detectarem. Esta faculdade está prevista nas alíneas (e)
e (f) do artigo 16 da Lei do Recenseamento Eleitoral. O artigo 41 da mesma lei
dispõe do direito à reclamação e/ou recurso contra o conteúdo de qualquer
caderno eleitoral, seja ela uma omissão ou dados incorrectos. A missão nota
que o período de três dias disponibilizado para tais reclamações e os cinco
dias de recurso ao STAE ou CNE e ao Conselho Constitucional poderá ser
impraticável e pouco útil em garantir um recenseamento eleitoral credível.
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Neste caso, a missão recomenda que se considere a possibilidade de uma
revisão na lei dos prazos para a apresentação de reclamações.
Com base na sua avaliação dos requisitos para a elegibilidade dos eleitores,
a IEOM do EISA acredita que a Lei do Recenseamento Eleitoral oferece aos
cidadãos garantias suficientes de voto, e corresponde ao princípio universal
de igualdade de sufrágio.
Lei 2/2019: Campanha Eleitoral

Esta lei impõe as directrizes atinentes à fase da campanha eleitoral,
estabelece o período de início e do fim da campanha eleitoral, a conduta
das campanhas políticas, determina onde material de campanha pode ser
afixado, o uso de espaços e edifícios públicos, o acesso ao tempo de antena na
radiodifusão pública, o financiamento das campanhas políticas (incluindo
a partir do erário público), o direito dos partidos concorrentes em termos
da preparação dos boletins de voto, e a elegibilidade para a candidatura
às presidenciais. O artigo 8 da Lei 2/2019, estabelece os termos do papel de
supervisão da CNE sobre todos os actos eleitorais, assim como o papel das
instituições de justiça com respeito às eleições. Algumas das disposições
da lei também reiteram a elegibilidade para o exercício do sufrágio adulto
e candidatura e a organização das assembleias de voto. É o principal
instrumento legal sobre os processos eleitorais depois daquele que trata do
recenseamento, e cobre todo o processo até à votação e contagem e gestão
dos resultados. Também regula a observação eleitoral.
Lei 3/2019

Este dispositivo legal orienta o processo de eleição dos membros das
Assembleias Provinciais (APs) e dos governos provinciais descentralizados,
incluindo a eleição dos governadores provinciais. O artigo 6 da lei, dispõe
que os limites administrativos das províncias são os limites de círculo para
as eleições das Assembleias Provinciais. A lei estipula igualmente o critério
de elegibilidade para a eleição para membro da Assembleia Provincial. O
financiamento da campanha pelo Estado está também coberto ao abrigo
do artigo 33 da mesma lei. A lei inclui ainda disposições para os intricados
detalhes relacionados com o processo de votação para as APs, quando é que
a votação começa e termina, a nomeação do pessoal das mesas de voto, o
papel dos órgãos judiciais no que diz respeito à eleição das APs, e questões
ligadas ao apuramento (ou gestão) dos resultados.
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2.2 O Sistema Eleitoral

O artigo 135 da Constituição da República de Moçambique dispõe que as
eleições devem ter lugar com base no sufrágio universal, directo, igual,
secreto, pessoal e periódico; e mais adiante, que o sistema de representação
proporcional deve ser usado para calcular os resultados. A IEOM nota que
o sistema de representação proporcional é reconhecido pelos PEMMO por
ser mais aberto à diversidade, no sentido de que tende a acomodar o maior
número possível de partidos políticos nos órgãos colegiais resultantes
de eleições.
A Lei 8/2013, republicada em 2019, dispõe dos mecanismos para a eleição
do Presidente da República através de um sistema eleitoral maioritário, em
conformidade com os artigos 148 e 149 da Constituição da República. Uma
segunda ronda de eleições deve ser realizada se nenhum dos candidatos
atingir a necessária barreira maioritária de 50% mais um voto. A segunda
volta realiza-se entre os dois candidatos mais votados na primeira volta.
Ao abrigo do artigo 135 da Constituição de Moçambique, a eleição dos
membros da AR obedece ao sistema de representação proporcional.
Existem 250 deputados da AR, dos quais dois representam moçambicanos
na diáspora. Os membros da AR têm um mandato de cinco anos, e são
eleitos com base num sistema de listas fechadas. Os assentos nos diferentes
círculos eleitorais são distribuídos com base no sistema D’Hondt (ou método
de Jefferson), com uma barreira mínima de 5%. A fórmula para o cálculo do
número de mandatos por cada círculo eleitoral em cada eleição está coberta
pelo artigo 165 da Lei 2/2019, e corresponde ao número total de eleitores
inscritos para cada círculo eleitoral.
O artigo 165 da Lei 2/2019, dispõe que o número total dos membros da AR
ao nível nacional é de 250, representando 11 círculos eleitorais, que elegem
248 deputados, mais os círculos de África e do resto do mundo, que elegem
um deputado cada. O número de deputados por cada círculo eleitoral
é obtido através do sistema D’Hondt, com o número de lugares por cada
círculo sendo estabelecido como proporção do número de eleitores inscritos
em cada círculo. O número de mandatos para cada partido concorrente
obtém-se da divisão dos seus votos pelo número de mandatos existentes
num determinado círculo, sendo que o mínimo que cada partido deve obter
para qualificar-se para a eleição de um deputado é de 100 000 votos. Cada
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um dos dois círculos no estrangeiro corresponde a um deputado (artigo
165(1) a (4).
A missão entende que esta abordagem toma em conta os movimentos
demográficos entre eleições e também procura cimentar o princípio
de valor igual para os votos. Contudo, coloca o risco da politização do
processo de recenseamento eleitoral, como foram os casos das províncias
de Gaza, Nampula e Zambézia. Como está descrito em detalhe na Secção
3.1 deste relatório, algumas partes envolvidas e com quem a missão teve
a oportunidade de discutir estas e outras questões relacionadas com o
processo eleitoral, entendem que os dados da população foram manipulados
a favor de algumas províncias. Gaza, um bastião do partido no poder,
testemunhou um dúbio aumento no seu número de eleitores inscritos,
enquanto a Zambézia e Nampula, duas províncias de forte implantação para
a oposição, tiveram os seus números reduzidos. Um número adicional de
330 000 eleitores foram registados pelo STAE em Gaza, comparados com os
dados do INE, que com base no censo populacional de 2017, indicavam um
total de 830 000 adultos na província. O STAE recenseou 1 116 000 eleitores
na província8. Esta discrepância nos números, entre duas instituições
do Estado não havia sido resolvida quando as eleições tiveram lugar, e o
presidente do INE demitiu-se em Agosto de 2019.
Em conformidade com a Constituição e a Lei Eleitoral, as eleições de Outubro
de 2019 destinavam-se à eleição do Presidente da República, dos membros
da AR, das assembleias provinciais e dos governadores provinciais. Foi
notado que o artigo 142 da Constituição, conjugado com o artigo 4 da Lei
3/2019, dispõe de um sistema de representação proporcional baseado em
listas de partidos políticos em que o cabeça de lista era o candidato de cada
partido ao lugar de governador da respectiva província. Moçambique tem
dez províncias; embora a cidade de Maputo tenha estatuto de província,
ela é dirigida por um presidente do conselho autárquico, e não possui um
governador ou assembleia provincial.
Os membros da AR são eleitos com base no sufrágio universal adulto e
secreto, de acordo com o artigo 169(1) da Constituição. O artigo 169(3) prevê
8 Vide https://issafrica.org/iss-today/mozambique-electoral-commission-should-do-the-rightthing (Acesso de 12 de Outubro de 2020)
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que a candidatura está aberta a partidos políticos individualmente ou
como coligações, sendo que as listas dos partidos podem estar abertas a
não membros desses mesmos partidos. O artigo 171 da Constituição torna
incompatíveis as funções de deputados da AR em relação a membros do
governo, magistrados em efectividade de funções, diplomatas, militares e
polícias no activo, governadores provinciais e administradores de distrito, e
titulares de órgãos autárquicos.
A IEOM constatou que a Lei 3/2019 estabelece os critérios de elegibilidade e de
inelegibilidade para candidatos às assembleias provinciais e a governadores
provinciais. Os critérios de inelegibilidade são idênticos aos de outros
cargos electivos: por exemplo, funcionários públicos no exercício das suas
funções são inelegíveis nos termos do artigo 14 da Lei 3/2019. Estes incluem
magistrados, diplomatas no activo, membros dos órgãos de administração
e gestão eleitoral, militares, entre outros no activo como funcionários do
Estado. Todos os cidadãos com capacidade eleitoral efectiva são elegíveis
nos termos do artigo 13 da mesma lei. O artigo 11 veda o direito de votar
a pessoas que não estejam em pleno gozo das suas faculdades mentais. Os
artigos 10, 11 e 12 da Lei 3/2019, dispõem que um cidadão moçambicano
que seja um eleitor inscrito e que tenha 18 anos ou mais é elegível para a
eleição à Assembleia Provincial ou para governador provincial. A IEOM
notou que o quadro legal protege o direito dos cidadãos moçambicanos
que desejam concorrer para cargos públicos de eleição de o fazerem, de tal
forma que se torna consistente com as melhores práticas internacionais. A
missão defende que o quadro legal não é discriminatório quanto ao direito
dos cidadãos de se candidatarem para cargos públicos de eleição.
2.3 Reformas Legais antes das Eleições Presidenciais,
Legislativas e Provinciais de Outubro de 2019

Como foi antes referido, a maioria dos ciclos eleitorais na recente história de
Moçambique foram antecedidos de reformas na legislação e regulamentos
eleitorais de vários tipos, incluindo reformas para as eleições de 2009, 2013,
2014, 2018, e 2019.
A IEOM constatou que as reformas introduzidas em 2019, as quais tiveram
impacto directo nas eleições gerais de 2019, resultaram de negociações entre
o governo de Moçambique e a Renamo. Para além da Renamo e da Frelimo,
o outro único partido no parlamento na altura das eleições era o MDM, mas
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os outros partidos políticos concorrentes não eram membros do parlamento
cessante. No total, 26 partidos políticos participaram nas eleições de 2019.
A missão nota que a Constituição e alguns aspectos da legislação relativa
às eleições foram sujeitos a uma revisão como parte das negociações para
por fim ao conflito entre o governo de Moçambique e a Renamo. As últimas
alterações foram feitas em Maio de 2019.
A revisão constitucional de Junho de 2018 introduziu o conceito da
Governação Descentralizada, na base do qual, pela primeira vez, o país
elegeu, nas eleições de 2019, governadores provinciais em dez províncias.
O artigo 141 da Constituição determina que o representante do governo
central na província é o Secretário de Estado. De acordo com o quadro
constitucional anterior, os governadores provinciais eram nomeados pelo
Presidente da República. A IEOM compreende que a descentralização do
poder político foi desde há muito uma das exigências da Renamo, no seu
conflito com o governo. Uma das concessões conseguidas pela Renamo
foi de que, com efeito a partir das eleições gerais de 2019, os governadores
provinciais passariam a ser eleitos a partir das listas vencedoras em cada
província. Este princípio foi incorporado nas reformas legais que foram
aprovadas como parte do Acordo de Cessar-Fogo Definitivo entre o governo
de Moçambique e a Renamo.
A missão notou, igualmente, que o artigo 8 da Lei 3/2019 introduziu o
princípio da subsidiaridade, o qual na governação defende que as decisões
devem ser tomadas o mais próximo possível das pessoas que são afectadas
por essas decisões. É neste contexto que a figura de governador foi
transformada de uma em que o titular era nomeado para uma figura eleita.
A missão saúda os esforços das autoridades moçambicanas de envolver
os cidadãos na escolha dos seus líderes locais, uma vez que isto promove
os ideais da ACDEG quanto ao reforço das instituições de governação e
aprofundamento da democracia.
A IEOM do EISA considera que reformas que dão aos cidadãos o direito de
eleger os seus governadores provinciais, de acordo com o artigo 142 da Lei
7/2019, têm o mérito de procurar dar forma à descentralização. Contudo, o
dispositivo legal que incorpora esta norma contém uma outra disposição
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que dá poderes ao executivo de nomear uma nova figura, nomeadamente o
Secretário de Estado em cada uma das dez províncias do país e a cidade de
Maputo. O Secretário de Estado é nomeado pelo Presidente da República, nos
termos do artigo 24 da Lei 7/2019. Entidades consultadas pela IEOM fizeram
notar que esta disposição contraria qualquer tentativa de descentralização,
uma vez que esta estrutura presta contas ao executivo, e tem como finalidade
neutralizar os poderes do governador provincial eleito.
Em Julho de 2019, o parlamento procedeu à revisão da Lei da CNE para
prorrogar o mandato dos membros da CNE que expirava em 2019. Os
mandatos foram prorrogados até 2020, de modo a permitir que o processo
eleitoral decorresse sem sobressaltos. Considerando que os mandatos da
maioria dos comissários iriam terminar três meses antes das eleições, a
IEOM do EISA é do ponto de vista de que a indicação de novos comissários
teria tido efeitos adversos.
A missão notou que vários dispositivos legais com impacto sobre as eleições
presidenciais, legislativas e das Assembleias Provinciais foram aprovados
entre Abril e Maio de 2019. Contudo, dois desses dispositivos legais eram
particularmente importantes para as eleições de 2019, nomeadamente: a
Lei 2/2019, que substituiu a Lei 8/2013, atinente à eleição do Presidente da
República e dos deputados da AR; e a Lei 3/2019, para a eleição dos membros
das assembleias provinciais e dos governadores provinciais.
Missões anteriores do EISA para Moçambique, incluindo para as eleições
autárquicas de 2018, recomendaram a necessidade de revisão e clarificação
do quadro legal atinente ao sistema de resolução de conflitos. A missão
reconhece que houve algumas revisões no período antecedente às eleições
de 2019. Parece, contudo, que apesar das recentes revisões9, prevalece ainda
a necessidade de melhoramento dos mecanismos de acesso à justiça por
parte de todos os partidos e candidatos concorrentes às eleições. Um caso
concreto é o recurso apresentado pela Renamo ao Conselho Constitucional
(CC) contra uma decisão do Tribunal Distrital da Manhiça, em Maputo, sobre
um alegado erro de contagem por parte da Comissão Distrital de Eleições
9 Num outro espaço neste relatório, faz-se referência ao contexto das alterações legislativas ocorridas
em Moçambique no tocante a estas e outras eleições anteriores: parece que elas visam dar resposta
a exigências políticas e não necessariamente a questões de natureza legal.
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(CDE), o qual trouxe à tona problemas ligados à multiplicidade de leis. O
CC decidiu que ao tomar a sua decisão, o Tribunal Distrital da Manhiça
havia recorrido a uma disposição errada da lei. Contudo, a Renamo não
poderia voltar ao tribunal de primeira instância, dado que a lei não contém
disposições que permitiam à Renamo voltar à primeira instância, neste
momento tardio do processo eleitoral, deixando a que a decisão tivesse que
ser tomada pelo CC.10
A missão notou que uma das reclamações feitas de forma reiterada pelos
intervenientes durante as eleições autárquicas de 2018, bem como em
processos eleitorais anteriores, era de que o quadro eleitoral torna difícil
que litigantes tenham acesso à justiça, uma vez que eles são obrigados a
submeter um pedido de impugnação prévia, o qual exige que primeiro,
eles tenham de esgotar os mecanismos locais antes de se aproximarem dos
tribunais. Esta abordagem encoraja as partes ofendidas a usar e esgotar os
mecanismos locais antes de procurar mecanismos judiciais. Contudo, esta
posição é vista pelos ofendidos como um obstáculo à justiça eleitoral, dado
que em alguns casos, os mecanismos locais nunca estiveram disponíveis,
uma vez que os prazos são tão curtos que tornam o usufruto de tal
oportunidade difícil ou mesmo impossível.
O artigo 8 da Lei 2/2019, tentou introduzir o princípio da protecção jurídica
efectiva, dando aos partidos políticos e outros intervenientes eleitorais acesso
directo aos tribunais, sem terem que ser obrigados primeiro a passar pelos
procedimentos administrativos através do STAE e da CNE. Contudo, isto
não resolve totalmente o problema, dado que muitas disposições desta lei
ainda exigem que as partes ofendidas apresentem, em primeiro lugar, a sua
reclamação ao nível local. Por exemplo, como indicado acima, uma parte que
se sinta ofendida com questões relacionadas com o recenseamento eleitoral,
ainda precisa de submeter a reclamação dentro do período estabelecido
pela lei, durante o período do recenseamento. Não pode apresentar uma
reclamação relacionada com o recenseamento eleitoral numa fase posterior,
ainda que se esteja ainda dentro do ciclo eleitoral. A missão conclui, por
isso, que a revisão não terá criado uma única rota de litigação, dado que
ambos os procedimentos de resolução de conflitos ainda prevalecem.
10 Vide Updates on Elections (Actualização sobre Eleições) do Escritório do PNUD em Maputo datado
de 1 de Novembro de 2019.
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A IEOM do EISA é do ponto de vista de que a multiplicidade de mecanismos
de resolução de conflitos pode se tornar num obstáculo ao acesso à justiça,
e desse modo recomenda uma revisão do quadro legal para que se defina
claramente quais são os mecanismos de resolução de conflitos aplicáveis.
2.4 Administração e Gestão Eleitoral: A Comissão
Nacional de Eleições
Composição da CNE

A IEOM tomou nota de que os artigos 5 e 6 da Lei da CNE dispõem que o
órgão deve ser composto de 17 membros, que devem incluir um presidente
e dois vice-presidentes; cinco representantes da Frelimo, quatro da Renamo
e um do MDM, e sete membros da sociedade civil. Estes últimos sete são
propostos por organizações da sociedade civil (OSCs) e nomeados por
uma comissão da Assembleia da República, nos termos do artigo 6(2). O
presidente da CNE é escolhido de entre os sete representantes da sociedade
civil, enquanto os dois vice-presidentes provêm dos dois partidos políticos
com maioria na Assembleia da república, de acordo com o artigo 6(7) e (8)
da Lei da CNE.
A IEOM do EISA notou que a Lei da CNE, ao abrigo do artigo 58, também
impõe a inclusão de um representante do governo na estrutura da CNE,
com o direito de participação, mas sem voto. A instituição do representante
do governo é replicada a todos os níveis deste órgão; nomeadamente
provincial, distrital e de cidade, em conformidade com o artigo 7(2) da Lei
da CNE. A IEOM entende que esta disposição parece colocar em causa a
independência atribuída ao órgão pela Constituição, pelo que recomenda
que se proceda à sua revisão.
A IEOM faz notar que a inclusão dos três principais partidos políticos na
CNE está em conformidade com a Constituição de Moçambique, e que
reflecte o princípio de que estes são os partidos políticos que os eleitores
escolheram para representar os seus interesses no parlamento. Contudo,
esta abordagem coloca os seus próprios desafios, dado que tal procedimento
exclui todos os outros partidos políticos não especificados pela Lei Eleitoral.
Moçambique é uma democracia multipartidária desde 1990, com as
eleições gerais de 2019 tendo sido concorridas por 26 partidos políticos. A
Constituição reconhece e consagra a diversidade e o pluralismo político.
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Parece, por isso, que a exclusão de partidos políticos sem representação
parlamentar das estruturas que conduzem as eleições e determinam a
política de governação é contraditória ao princípio da igualdade perante
a lei, como ele é reconhecido na Constituição. Esta questão torna-se ainda
mais aguda quando se toma em consideração que uma das funções do
órgão de administração eleitoral é decidir sobre os critérios para o acesso
e o nível de financiamento público para as campanhas eleitorais dos vários
partidos políticos e candidatos. Em encontros com os partidos actualmente
fora do parlamento, nas regiões para onde a missão foi enviada, a percepção
era de que os ‘grandes três’partidos estão a tomar decisões que beneficiam
só a eles próprios.
A missão foi informada, por muitos do partidos mais pequenos e algumas
organizações da sociedade civil, que enquanto os partidos representados
no parlamento recebem financiamento do estado com base na sua
representação no parlamento, eles também recebem financiamento para as
suas campanhas eleitorais (vide quadro 5 indicando os fundos atribuídos
aos partidos políticos que participaram nas eleições de 2019).
O artigo 8 da Lei da CNE determina que a CNE deve periodicamente e com
regularidade tomar acções de orientação, supervisão e de inspecção de uma
forma organizada, incluindo sobre o STAE. Isto significa que a CNE tem um
papel de supervisão sobre o STAE. Este último é um órgão de apoio técnico
à CNE. Com base nas observações da IEOM sobre as eleições gerais de 2019,
a IEOM recomenda que as autoridades moçambicanas tornem ainda mais
clara, no quadro legal, a cadeia de comando entre a CNE e o STAE, uma vez
que parece haver lacunas nesse sentido.
Poderes e Funções da CNE
A IEOM constatou que alguns dos poderes da CNE, ao abrigo do artigo 9 da
Lei da CNE, incluem o papel de supervisão sobre o STAE, no que respeita
ao recenseamento eleitoral; apreciação das candidaturas para as eleições
parlamentares, municipais e provinciais; registo dos partidos políticos,
das coligações de partidos políticos ou OSCs que participem nas eleições;
na promoção da educação cívica eleitoral; no recrutamento de pessoal; na
condução das eleições e na adjudicação de alguns conflitos eleitorais.
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Os poderes do STAE incluem a realização do recenseamento eleitoral;
recrutamento e formação dos agentes eleitorais; organizar e controlar os
processos eleitorais; bem como organizar e implementar actividades de
natureza técnico-administrativa.
Estes poderes são determinantes para o funcionamento de um órgão de
administração eleitoral independente, em conformidade com os princípios
fundamentais necessários para eleições credíveis. Isto está em concordância
com os parágrafos 4.1.9 e 5.5.5 dos Princípios e Directivas da SADC, como
revistas em 2015, que imploram os estados membros a atribuir amplos
poderes que permitam aos órgãos de administração eleitoral organizar
eleições credíveis.
A IEOM notou que o artigo 42 da Lei da CNE impõe que os órgãos auxiliares
da CNE devem ser as comissões provinciais e distritais de eleições. Estas
instituições são estabelecidas ao nível provincial e distrital, respectivamente.
As comissões provinciais entram em funcionamento 60 dias após a
proclamação da data das eleições e cessam 60 dias após a publicação
dos resultados eleitorais. Por seu lado, as comissões distritais entram em
funcionamento 30 dias após as comissões provinciais iniciarem as suas
funções, e cessam de existir 30 dias após a publicação dos resultados, de
acordo com o artigo 42 da Lei da CNE. A IEOM nota que a natureza sazonal
destas estruturas pode constituir uma das razões porque a questão de uma
difícil cadeia de comando entre o centro (CNE) e as estruturas subordinadas
continua a ser dominante na agenda do debate sobre os processos eleitorais
em Moçambique. Esta recomendação já foi feita nos relatórios anteriores da
IEOM do EISA em 2013, 2014 e 2018.
Uma comissão provincial de eleições deve estar composta de 15 membros,
incluindo um presidente e dois vice-presidentes. O artigo 43 da Lei da
CNE determina que uma comissão eleitoral distrital ou de cidade deverá
também ter 15 membros, incluindo um presidente e dois vice-presidentes.
A IEOM notou que a composição e estrutura das comissões eleitorais de
província, de distrito e de cidade também assemelham-se à composição e
estrutura da CNE: cada uma destas estruturas de nível inferior deve ter
três representantes da Frelimo, três da Renamo e do MDM. Possuem ainda
nove representantes de OSCs. Os presidentes são eleitos de entre os nove
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representantes das OSCs. A IEOM reconhece que embora a integração dos
três principais partidos nas estruturas de administração e gestão eleitoral
seja peculiar e específica para o contexto moçambicano, no interesse da
ampliação da democracia, consideração deve ser dada à necessidade de se
rever esta estrutura.
A IEOM do EISA nota que o artigo 45 da Lei da CNE confere poderes a estas
estruturas subordinadas da CNE para lidarem com questões eleitorais ao seu
nível, incluindo a supervisão do processo eleitoral e garantir a observância
da Constituição e da lei; submeter queixas à procuradoria sobre quaisquer
ilícitos eleitorais; contagem de votos e publicação de resultados; receber e
decidir sobre reclamações eleitorais; referindo à CNE; submeter os mapas
de resultados à CNE; cumprir instruções e directivas da CNE. Isto garante
que o papel e as funções da CNE ao nível nacional podem ser exercidos
aos níveis mais baixos da organização geográfica no sistema eleitoral
moçambicano e seus processos. A IEOM notou que a faculdade de ter uma
implantação nacional por parte do órgão de administração eleitoral está em
conformidade com as melhores práticas, e garante o cumprimento das suas
responsabilidades constitucionais e outras emanadas da demais legislação.
A IEOM do EISA constatou que o STAE foi criado ao abrigo do artigo 48 da Lei
da CNE, como uma instituição de prestação de serviços de gestão eleitoral,
e que está representada ao nível provincial, distrital e de cidade. O STAE
organiza, implementa e garante as actividades técnicas e administrativas
do recenseamento eleitoral e das operações eleitorais, e é dotado dos seus
próprios meios humanos, orçamento e património, de acordo com o artigo
48(2) e (3) da Lei da CNE. A IEOM notou ainda que o artigo 49 do mesmo
dispositivo legal impõe a subordinação do STAE à CNE, para quem ele
presta contas. O STAE é dirigido por um director geral, recrutado através
de um sistema de concurso público dirigido pela CNE, em conformidade
com o artigo 50(1) da Lei da CNE. O director geral é coadjuvado por dois
directores gerais adjuntos indicados pelos dois partidos com a maioria no
parlamento, como determina o artigo 50(2) da Lei da CNE. A IEOM entende
que o actual director geral do STAE era um funcionário público ligado a um
ministério; o STAE ainda tem que recrutar o seu próprio director geral, em
conformidade com as disposições acima referidas.
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A IEOM destaca o desafio que representa a presença de representantes de
partidos políticos na estrutura do STAE, tendo em conta tratar-se de uma
instituição técnica. Recomenda que as autoridades moçambicanas reavaliem
este quadro, tendo em vista a necessidade de limitar a presença de partidos
políticos na administração técnica de eleições. Esta visão conforma-se com
as boas práticas, bem como com a necessidade de garantir que instituições
com um interesse directo sobre o processo eleitoral, e como tal com um
latente conflito de interesses, tenham influência limitada sobre as decisões
do STAE. Reforça esta ideia, o facto de que, em conformidade com o artigo
56(2) da Lei da CNE, durante os períodos eleitorais, o STAE incluir, no
seu quadro de pessoal, igualmente 18 técnicos provenientes dos partidos
políticos com representação na Assembleia da República.
A IEOM tomou nota da estrutura organizacional do STAE ao nível provincial,
e que esta mesma estrutura se replica ao nível do distrito e da cidade, que
estas estruturas inspiram-se no modelo da CNE, em termos da filosofia de
inclusão de representantes de partidos políticos. Em particular, durante
períodos eleitorais, o STAE provincial consiste de um director provincial,
de dois directores provinciais adjuntos, de três chefes de departamento e
seis directores de departamento adjuntos, indicados pelos partidos políticos
representados na Assembleia da República, nos seguintes termos: três
representantes da Frelimo, dois da Renamo, e um do MDM. A IEOM ainda
tomou nota de que durante processos eleitorais, a estrutura provincial
do STAE inclui no seu quadro de pessoal, seis técnicos provenientes dos
partidos políticos representados na Assembleia da República.
A IEOM também tomou conta quanto ao facto de que, ao nível distrital,
a estrutura incorpora números idênticos de representantes da Frelimo,
da Renamo e do MDM, tanto para os períodos normais como durante as
eleições, em conformidade com as disposições do artigo 58 da Lei da CNE.
Tal como se destaca acima, os partidos políticos são partes interessadas
nas eleições, e como tal, têm um conflito de interesse. A sua inclusão no
secretariado do órgão de administração e gestão eleitoral parece não
estar em sintonia com o princípio de igualdade, previsto na Constituição
de Moçambique, assim como estar em conflito com as melhores práticas
internacionais. A necessidade de se rever este quadro legal já foi objecto de
uma recomendação acima.
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A IEOM nota que, em conformidade com as melhores práticas
internacionais, o artigo 61 da Lei da CNE dispõe que o financiamento do
órgão de administração/gestão eleitoral deve ser disponibilizado através do
Orçamento Geral do Estado. Isto garante a sua independência operacional
e financeira, que é de extrema importância para permitir que exerça, com
eficácia, as suas funções e mandato. As sanções impostas contra o país,
em 2016, na sequência da descoberta do escândalo das dívidas ocultas,
levaram a que os doadores cancelassem os seus pacotes de ajuda. Nas suas
discussões com o órgão de administração/gestão eleitoral, a missão foi
informada de que o apoio disponibilizado pela comunidade doadora para
as eleições de 2019 foi apenas para a formação de pessoal, e para a aquisição
de certos equipamentos.
A IEOM notou que o STAE, que presta contas à CNE, em conformidade
com o artigo 52 da Lei da CNE, tem poderes de, entre outros, elaborar o
calendário eleitoral, proceder ao recenseamento eleitoral, distribuir o
material eleitoral, recrutar e formar os membros da mesas de voto (MMVs),
e geralmente organizar e controlar os processos eleitorais, em conformidade
com a lei. A Lei da CNE prevê a criação de órgãos ad hoc, com a finalidade
de prestar assistência ao órgão aos níveis mais baixos (nomeadamente
aos níveis provincial, de cidade e distrital) na organização e condução
das eleições. Estes órgãos ao nível provincial são criados cerca de 60 dias
depois da publicação da data das eleições, e dissolvidos 60 dias depois da
publicação dos resultados das eleições.
Tendo em conta o facto de que estas funções são adicionais aos poderes e
atribuições da CNE e das suas estruturas subordinadas, a IEOM conclui que
estes poderes e atribuições, no seu conjunto, são suficientemente amplas
para permitir que o órgão de administração eleitoral produza um processo
eleitoral credível. Isto porque eles são transversais a todos os aspectos do
papel que um órgão desta natureza deve desempenhar para a organização
de uma eleição democrática.
A missão notou, igualmente, que ao abrigo do seu artigo 62, a Lei da CNE
implora todas as instituições e organismos públicos, partidos políticos e
coligações de partidos políticos, instituições privadas e grupos de cidadãos
proponentes a colaborarem com o órgão de administração eleitoral com
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vista à pronta e efectiva execução do seu mandato. A IEOM considera que
esta tarefa é crítica, em conformidade com o princípio de que o órgão de
administração eleitoral é uma entidade independente que se subordina
única e exclusivamente à Constituição e à lei, e como tal merecedor de
respeito por parte de todas as instituições que actuam na esfera eleitoral.
A estrutura do órgão de administração eleitoral, que incorpora partidos
políticos na sua estrutura e sistemas, tende a limitar a independência do
órgão de administração eleitoral.
2.5 Mecanismos de Resolução de Conflitos

A IEOM tomou conhecimento de que as decisões das estruturas do órgão
de administração eleitoral são sujeitas à contestação judicial. As partes
lesadas estão dotadas da prerrogativa de recorrer primeiro ao órgão de
administração eleitoral. Se não se sentirem satisfeitas, podem ainda se
aproximar das instituições da justiça. Estes mecanismos sujeitam as decisões
dos órgãos de administração e gestão eleitoral a um sistema de administração
de justiça devidamente estruturado. Os tribunais são considerados uma
máquina independente de resolução de conflitos. A IEOM nota que isto está
em conformidade com o artigo 17 da ACDEG, que requer que os estados
membros reforcem os mecanismos de resolução de conflitos eleitorais. Isto
assegura o direito a uma audiência justa por um órgão independente.
A IEOM notou que as estruturas da administração e gestão eleitoral ao nível
nacional, provincial e distrital estão dotadas de funções para-judiciais, e
por isso elas podem receber e adjudicar sobre reclamações de partes que
se considerem lesadas. Se as partes continuarem a sentir-se lesadas, elas
têm o direito de recurso ao próximo nível superiormente hierárquico dentro
da estrutura da administração e gestão eleitoral. Isto aplica-se a todas as
questões sob a sua alçada, desde o recenseamento eleitoral11 até à organização
das eleições. Decisões aos níveis nacional, provincial e distrital da CNE/
STAE estão sujeitas ao recurso judicial. Ao nível mais baixo do sistema
judicial, o artigo 161da Lei 3/2019 designa os tribunais distritais como a
primeira instância. Recursos sobre as decisões dos tribunais distritais são
11 Por exemplo, uma parte lesada no tocante ao recenseamento eleitoral deve apresentar a sua queixa
dentro de três dias junto do seu respectivo nível dentro da hierarquia da administração eleitoral
(nomeadamente o STAE). O órgão deve tomar uma decisão dentro de cinco dias. Um recurso pode
ser submetido ao próximo nível superior dentro da hierarquia, que por sua vez deve resolver o
assunto dentro de cinco dias, etc. o Conselho Constitucional é o órgão mais alto de recurso na
justiça eleitoral (vide artigos 41, 42, 43 e 44 da Lei do Recenseamento Eleitoral).
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submetidos ao Conselho Constitucional. De acordo com os artigos 163-165
da Lei 3/2019, os tribunais têm a obrigação de tratar como urgentes processos
relacionados com disputas eleitorais, independentemente de se são cíveis
ou criminais. A IEOM reconhece a importância de uma rápida resolução de
disputas eleitorais. Contudo, parece que alguns dos prazos estabelecidos na
lei são de difícil cumprimento para as partes envolvidas. Tal pode resultar
em disputas que ficam por resolver, o que em si pode dar azo a conflitos.
A IEOM notou que as queixas são tratadas numa base temática faseada,
pelo que cada fase do ciclo eleitoral estará associada ao seu próprio tipo de
conflitos, os quais deverão ser resolvidos dentro dessa fase. Um exemplo pode
ser dos casos relacionados com o recenseamento eleitoral; estes casos devem
ser resolvidos quanto mais próximo possível do processo de recenseamento
eleitoral, garantindo o estrito respeito pelos apertados prazos estipulados na
lei. Um caso concreto é o da Renamo, que não podia submeter uma queixa
quer junto da CNE quer junto dos tribunais, no momento em que este
partido se apercebeu dos desafios resultantes do recenseamento eleitoral
em Gaza, dado que esse momento já estava fora dos prazos estipulados para
a apresentação de queixas relacionadas com o recenseamento eleitoral. De
igual modo, um conflito que surge durante a campanha deve ser resolvido
nessa fase. Esta abordagem pode ser prejudicial para um interveniente que
se tenha apenas apercebido de uma irregularidade depois da respectiva fase
ter ocorrido (vide secção 3.1 deste relatório sobre o recenseamento eleitoral e
cadernos eleitorais para mais informação).
O quadro 4 apresenta uma visão geral dos prazos para a apresentação e
resolução de queixas dentro do ciclo eleitoral, como se reflecte no quadro
legal.
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Quadro 4: Prazos para a Apresentação de Queixas e Recursos
Actividade

Período de Apresentação da
Queixa

Recurso

Recenseamento
eleitoral

Até dois dias depois da colo Três dias. Qualquer recurso
cação de avisos sobre omissões hierárquico dentro do órgão de
administração eleitoral dentro
no caderno eleitoral.
de cinco dias. Um recurso ao
Quanto a conteúdos sub CC deve ser apresentado dentro
stantivos dos cadernos eleitorais de cinco dias.
após a sua publicação, dentro
de três dias da sua publicação.

Dia das eleições

Dentro de 48 horas da fixação Recursos dentro de três dias.
dos resultados eleitorais.

Posto de Apura
mento de resultados

Dentro de 48 horas da fixação Recursos dentro de três dias.
dos resultados eleitorais.

Decisões da CNE
sobre questões eleitorais

Dentro de três dias depois da CC deve tomar decisão dentro
notificação da decisão da CNE de cinco dias.
sobre a reclamação apresentada.

Fonte: Compilado das várias leis eleitorais

A IEOM do EISA reconhece que o número de mandatos por província
foi determinado em função do úmero de eleitores recenseados em cada
província, daí a necessidade de cadernos eleitorais não contestados.
2.6 Financiamento dos Partidos Políticos e das
Campanhas

A IEOM notou que o quadro legal em Moçambique prevê o financiamento
público das campanhas dos partidos políticos. Esta é considerada uma boa
prática, em conformidade com o PEMMO e a ACDEG. O artigo 33(2) da Lei
3/2019, prevê que o orçamento do Estado deverá disponibilizar fundos para
a campanha eleitoral, a serem distribuídos entre os partidos concorrentes
pelo menos 21 dias antes do início da campanha eleitoral. A IEOM nota
que esta é uma disposição peremptória, que não permite qualquer poder
discricionário por parte das autoridades.
O financiamento dos partidos políticos por parte de governos estrangeiros,
empresas estrangeiras ou empresas públicas estrangeiras, é proibido por
lei. Os partidos políticos têm a prerrogativa de mobilizar financiamento a

O Quadro Jurídico/Legal E Institutcional  35

partir de fontes internas, e de partidos políticos amigos no estrangeiro e
organizações não-governamentais, de acordo com o artigo 33 da Lei 3/2019.
Nos termos do artigo 35 da Lei 3/2019, os mandatários dos partidos (ou de
candidatura) são obrigados a apresentar as contas dos gastos relacionados
com a sua campanha. Eles são obrigados a apresentar uma lista detalhada
de todas as receitas e despesas relacionadas com a sua respectiva campanha
eleitoral. Contudo, estas exigências são aplicáveis apenas em relação aos
fundos recebidos do Estado. A lei não impõe limites quanto aos fundos que
os partidos ou candidatos recebem para as suas campanhas. Constitui parte
do conjunto das boas práticas internacionais impor limites quanto aos fundos
que partidos podem mobilizar ou gastar durante as suas campanhas. Isto
está em conformidade com a necessidade de garantir um campo nivelado,
e para garantir que processos eleitorais não fiquem sequestrados pelo
dinheiro. A IEOM do EISA notou a ausência de tais limites no quadro legal
eleitoral em Moçambique, e insta o parlamento a proceder a uma revisão
legislativa quanto a esse aspecto, de modo a impedir o uso de dinheiro para
subverter a vontade do povo moçambicano.
A IEOM notou que a legislação moçambicana, particularmente o artigo
42 da Lei 2/2019, não permite o uso de meios públicos para fins de
campanha eleitoral por parte de partidos políticos e candidatos. Proíbe, de
forma expressa, o uso de bens do Estado ou do governo a todos os níveis,
incluindo bens e recursos de instituições públicas para fins relacionados
com campanhas políticas. A violação destas disposições é punível com
pena de prisão.
A IEOM nota que os artigos 3(4) e 17 da ACDEG comprometem os estados
membros a realizarem eleições transparentes, livres e justas. A missão faz
notar igualmente que o PEMMO considera um período de pelo menos duas
semanas como suficiente para permitir que partidos políticos realizem uma
campanha adequada. O PEMMO encoraja igualmente a divulgação de todo
o financiamento recebido pelos partidos políticos.
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Quadro 5: Distribuição de Fundos de Campanha para os Partidos
Políticos para as Eleições de 2019
Fundos Alocados aos Partidos Políticos para a Campanha Eleitoral
LUGARES

MT

MT

MT

MT

AR

AP

Total

Partido

AR

AP

Presidente

FRELIMO

250

794

15 000 000

3 162 146

17 200 000

35 362 146

MDM

250

794

15 000 000

3 162 146

17 200 000

35 362 146

RENAMO

250

794

15 000 000

3 162 146

17 200 000

35 362 146

AMUSI

228

94

15 000 000

2 931 377

1 500 000

19 431 377

PUR

248

0

0

2 392 915

0

2 392 915

PJDM

104

0

0

1 214 778

0

1 214 778

MPD

248

0

0

2 392 915

0

2 392 915

ND

248

0

0

2 392 915

0

2 392 915

UD

117

0

0

1 237 912

0

1 237 912

PPPM

162

0

0

1 931 377

0

1 931 377

MONARUMO

198

0

0

1 726 923

0

1 726 923

MJRD

250

0

0

3 162 146

0

3 162 146

PEMO

210

0

0

1 907 085

0

1 907 085

PARENA

250

163

0

3 162 146

2 700 000

5 862 146

PVM

250

0

0

3 162 146

0

3 162 146

PASOMO

104

0

0

1 984 008

0

1 984 008

UE

248

0

0

2 392 915

0

2 392 915

PARESO

248

142

0

2 392 915

2 700 000

5 092 915

46

0

0

554 438

0

554 438

PEC-MT

237

0

0

2 952 356

0

2 952 356

PANAOC

139

0

0

1 711 597

0

1 711 597

PT

237

0

0

2 977 531

0

2 977 531

PLD

177

0

0

1 466 526

0

1 466 526

UDM
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PANAMO/
CRD

146

0

0

2 226 923

0

2 226 923

PODEMOS

195

0

0

1 720 430

0

1 720 430

UM

192

0

0

2 519 289

0

2 519 289

0

82

0

0

1 500 000

1 500 000

5232

2863

60 000 000

60 000 000

60 000 000

180 000 000

PAHUMO

Fonte: Club of Mozambique12

A IEOM reconheceu que o artigo 39 da Lei 2/2019 determina que a alocação
de recursos para a campanha deve ter em consideração a proporção de
candidatos apresentados para as eleições em relação aos lugares a serem
preenchidos. Há diferentes opiniões quanto às implicações desta disposição,
com alguns sectores entendendo que ela implica que cada candidato deve
receber o mesmo montante13. As diferentes interpretações significam que
o parlamento, como o órgão legislativo, deve clarificar de forma detalhada
como é que esta disposição deve ser implementada.
A IEOM do EISA nota que a alocação dos fundos para a campanha, tal como
prevista na lei, é gerida discricionariamente pelo STAE, e que enquanto não
houver um limite máximo para o financiamento privado das campanhas
dos partidos políticos, consideração deve ser dada, como forma de abordar a
possibilidade da influência do dinheiro nas eleições. Uma revisão contínua
do quadro legal pode contribuir para uma plataforma mais robusta.
2.7 Conclusão

Salvo as questões abordadas acima, quanto à inclusão na estrutura dos
órgãos de administração/gestão eleitoral, a IEOM entende que o quadro
legal atinente ao processo eleitoral na República de Moçambique vai, de
uma maneira geral, de encontro com os parâmetros regionais, continentais
e internacionais sobre eleições democráticas. O quadro estabelece direitos e
liberdades dos cidadãos que são cruciais para o usufruto do direito de eleger
e de ser eleito. Para além disso, o quadro estabelece ainda as instituições
12		
https://clubofmozambique.com/news/mozambique-govt-disburses-mt-180-million-to-fundpolitical-party-campaign-138943 (Acesso do dia 16 de Outubro de 2019)
13		
Vide por exemplo, https://cipeleicoes.org/eng/2019/10/14/cne-gave-money-to-parties-in-anillegal-way/ (Acesso de 9 de Novembro de 2019)
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necessárias para a realização de um processo eleitoral credível, com a
excepção de preocupações quanto à estrutura do órgão de administração
eleitoral no que respeita à inclusão de partidos políticos, conforme foi
abordado neste relatório. A IEOM encoraja o povo de Moçambique, em
particular o parlamento, a continuar com um processo de revisão da
legislação de modo a garantir que o quadro seja verdadeiramente inclusivo,
em conformidade com a Constituição, e que dê resposta às preocupações
dos partidos sem representação parlamentar. Para além disso, tal revisão
deve também tomar em consideração aspectos do quadro legal, relacionados
com o acesso à justiça sobre matérias de natureza eleitoral. Como indicado
acima, os prazos, de entre outras questões, colocam um desafio sobre a
resolução de conflitos eleitorais.

3
▼
▼
▼

Fase
Pré-Eleitoral
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Recenseamento Eleitoral e Cadernos Eleitorais
Registo de Partidos Políticos apresentação de Candidaturas
Educação Cívica e Eleitoral
Campanha Eleitoral
Grau de Preparação dos Órgãos de Administração e Gestão
Eleitoral

3.1 Recenseamento Eleitoral e Cadernos Eleitorais

Moçambique realiza processos de recenseamento eleitoral episódicos, em
que o recenseamento eleitoral é específico para cada eleição. O recenseamento
eleitoral é da responsabilidade do STAE. A IEOM do EISA considera que
Moçambique não dispõe de um sistema de registo civil viável.
O artigo 10 da Lei do Recenseamento Eleitoral impõe que o STAE estabeleça
brigadas de recenseamento eleitoral que levam a cabo o recenseamento
em todo o país, com brigadas móveis onde se julgar necessário. Potenciais
eleitores são obrigados a recensear-se em centros situados próximo dos
seus locais habituais de residência, de acordo com o artigo 11 da mesma
lei. Esta disposição baseia-se na prática do órgão de gestão eleitoral, neste
caso o STAE, de fazer coincidir os postos de votação com os locais onde
tiver sido realizado o recenseamento. Eleitores no estrangeiro são obrigados
a recensear-se nas missões consulares e diplomáticas, ou outros locais
indicados como representações do Estado moçambicano nos seus países de
residência. O direito ao recenseamento como eleitor é extensivo a todos os
moçambicanos que gozem de capacidade legal. Por outras palavras, todo
o cidadão em pleno gozo das suas faculdades mentais tem o direito de se
recensear como eleitor.
O recenseamento eleitoral realizado nos 53 municípios em 2018, para as
eleições autárquicas, manteve-se válido para as eleições gerais de 2019. Por
isso, para estas últimas eleições só foi necessário realizar o recenseamento
39
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para incluir aqueles cidadãos que não foram cobertos pelo recenseamento de
2018. Isto também permitiu a substituição de cartões de eleitor danificados
ou extraviados. O recenseamento eleitoral decorreu de 15 de Abril a 30 de
Maio de 2019, de Acordo com o calendário eleitoral traçado pela CNE.
O artigo 41 da Lei do Recenseamento Eleitoral prevê um direito à reclamação
e/ou recurso em relação ao conteúdo dos cadernos eleitorais, seja tal na forma
de omissão ou de dados errados. A missão nota, contudo, que o período
de três dias para tais reclamações, e os cinco dias para o recurso junto do
STAE ou da CNE e do CC poderá ser impraticável para garantir cadernos
eleitorais credíveis. Embora seja importante que disputas eleitorais sejam
resolvidas atempadamente, é também importante oferecer aos interessados
tempo suficiente para a apresentação de reclamações e permitir o acesso à
justiça. Neste sentido, a missão implora as autoridades a considerarem a
possibilidade de uma revisão na legislação dos mecanismos sobre os prazos
para a apresentação de reclamações.
Um caso concreto está relacionado com o recenseamento dos eleitores em
Gaza, onde foram registados pelo STAE 1 166 011 eleitores, quase 300 000
pessoas a mais do que os números que constam dos dados do Instituto
Nacional de Estatísticas (INE). A discrepância nestes números constituiu uma
ameaça quanto à integridade do processo eleitoral, tendo em conta que Gaza
é considerado o baluarte da Frelimo, onde o partido no poder normalmente
ganha com uma margem de 100%. Os partidos da oposição acreditam que
os números do STAE foram deliberadamente inflacionados como forma de
garantir eleitores fictícios para a Frelimo. A Renamo submeteu uma queixa
sobre o caso junto da Procuradoria-Geral da República (PGR), que abriu um
processo-crime. Uma oferta do Centro de Integridade Pública (CIP) para a
realização de uma auditoria, a título gratuito, foi rejeitada pela CNE, com
o Argumento de que uma segunda auditoria não podia ser feita enquanto
a primeira estava a decorrer, ‘sob pena de tal poder ser interpretado como
uma tentativa de obstrução à justiça’.
A IEOM notou que embora não houvesse recursos oficiais sobre estes
números dentro dos prazos prescritos na Lei sobre o Recenseamento
Eleitoral, alguns dos dados foram contestados por algumas organizações
da sociedade civil e alguns partidos políticos. Nas regiões onde a missão
esteve presente, alguns dos partidos políticos concorrentes continuaram a
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alegar que o processo de recenseamento eleitoral havia sido manipulado
para dar ou tirar vantagens a certos interesses políticos, dando ou tirando
o direito de voto a certas populações, conforme o caso. Por exemplo, mais
tarde durante o calendário eleitoral, o número de eleitores recenseados na
província de Gaza foi reclamado pela Renamo, que alegou que o STAE havia
inflacionado os dados para dar vantagem à Frelimo, numa região onde este
partido é dominante. A questão já foi submetida à Procuradoria-Geral da
República para as devidas investigações criminais, e continuava pendente
quando as eleições tiveram lugar no dia 15 de Outubro de 2019. Caso a
PGR decida que há matéria que justifique um processo-crime em relação
aos dados do recenseamento eleitoral em Gaza, tal decisão não será mais
do que de um valor académico, dado que as eleições já foram realizadas.
O recurso à PGR parece ter sido resultado das limitações que se impõem
quanto ao acesso ao sistema de administração de justiça para a resolução de
conflitos eleitorais.
A IEOM do EISA notou que havia discrepâncias nos dados de Gaza e da
Zamnbézia, entre o recenseamento do STAE e os resultados do recenseamento
geral da população realizado pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).
A controvérsia em torno dos dados de Gaza foi amplamente reportada14.
O quadro 6, abaixo, mostra o número de eleitores recenseados para as
eleições de 2019 por província:
Quadro 6: Eleitores recenseados para 2019
Província
Niassa

Número de Eleitores
Recenseados

Número de Lugares

677 764

13

Cabo Delgado

1 185 024

23

Nampula

2 361 973

45

Zambézia

2 140 125

41

Tete

1 119 378

21

➥
14 Vide, por exemplo, https://clubofmozambique.com/news/mozambique-voter-figures-announcedby-stae-in-gaza-will-only-be-reached-in-2040-ine-137029/ (Acesso de 8 Novembro de 2019); http://
www.iese.ac.mz/wp-content/uploads/2019/06/ideias113e-AF.pdf (Acesso de 8 de Novembro de
2019)
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Manica

893 426

17

1 028 374

20

657 142

13

Gaza

1 166 011

22

Maputo
Província

1 015 798

Sofala
Inhambane

Maputo Cidade
Sub-total

700 906

13

12 945 921

África

212 663

Resto do Mundo

2 479

Sub-total
TOTAL

20

215 142
13 161 063

Fonte: Compilado da informação do website do STAE: www.stae.org.mz

O quadro 7 mostra um sumário do impacto do processo de recenseamento
eleitoral. Na província de Gaza, os dados finais do recenseamento resultaram
num aumento de oito lugares. A missão foi informada de que este foi o
maior aumento no número de assentos parlamentares de sempre para
uma província, em toda a história eleitoral de Moçambique. O corolário do
aumento no número de assentos parlamentares para a província de Gaza
foi a perda de assentos para as províncias da Zambézia e de Nampula. A
província da Zambézia perdeu quatro lugares e Nampula perdeu dois. A
controvérsia em torno dos dados do recenseamento eleitoral, que colocou
de um lado o INE e a sociedade civil, e do outro a CNE, produziu um
manancial de publicidade negativa sobre o processo de recenseamento e o
seu resultado15. Vide quadro abaixo:
Quadro 7: Distribuição de Mandatos por Província nas eleições de 2009,
2014 e 2019
Província

2009

2014

2019

Gaza

16

14

22

Nampula

45

47

45

Sofala

20

21

20

15 Também acabou sendo caso de um processo judicial movido pela Renamo
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Niassa

14

14

13

Inhambane

16

14

13

Maputo Província

16

17

20

Cabo Delgado

22

22

23

Tete

20

22

21

Zambézia

45

45

41

Manica

16

16

17

Maputo Cidade

18

16

13

África

1

1

1

Resto do Mundo

1

1

1

Fonte: Compilado da informação do website do STAE: www.stae.org.mz

A missão nota que a credibilidade de um processo eleitoral assenta na
veracidade dos dados do recenseamento na base do qual ele se guia. A
missão lamenta, por isso, o facto de as eleições terem sido realizadas sem
uma resolução definitiva das preocupações levantadas por alguns dos
intervenientes das eleições presidenciais, parlamentares e das assembleias
provinciais em torno do recenseamento eleitoral.
Os Observadores de Longo Prazo (LTOs) do EISA receberam relatos de uma
possível privação quanto ao exercício do direito de voto como resultado
do impacto de ciclones na parte oriental do país, em 2019, nomeadamente
nas províncias de Sofala e da Zambézia; da avaria de equipamento
durante o processo de recenseamento; bem como de acções de alguns
líderes tradicionais e actores políticos que tentaram impedir que apoiantes
de partidos rivais se recenseassem. Os ciclones tiveram impacto sobre o
processo de recenseamento, na medida em que resultaram na deslocação
interna de cidadãos, bem como em danos graves sobre estradas e outras
infra-estruturas. Dos contactos com o STAE, a missão foi informada de que
as brigadas do recenseamento eleitoral foram flexíveis, e levaram o processo
de recenseamento para todas aquelas zonas para onde as pessoas afectadas
pelos ciclones se refugiaram. Houve reacções diferentes quanto a esta
informação da parte de partidos políticos com quem a missão interagiu,
sobre se isto de facto aconteceu, e se sim, o quão efectivo tal foi. Nas
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províncias fronteiriças, tais como Tete e Manica, não houve contestações
formais sobre o processo.
Contudo, a IEOM foi informada pelos partidos da oposição, do papel de
líderes tradicionais e de membros influentes do partido no poder, que se
tornaram determinantes em decidir sobre a capacidade eleitoral ou não de
cidadãos vivendo nas zonas fronteiriças. Em alguns casos, alega-se, cidadãos
moçambicanos foram acusados de serem estrangeiros, de forma a impedilos de se recensearem. Em outros casos, estrangeiros foram permitidos a
recensearem-se, simplesmente por serem considerados apoiantes de um ou
de outro partido em particular. Embora esta alegação não tivesse como ser
verificada, o simples facto de ser feita aponta para a necessidade de melhorar
os mecanismos de transparência do processo de recenseamento eleitoral. A
missão notou, por isso, que terá havido momentos em que podia haver uma
discrepância entre o que a lei manda fazer e o que a implementação no
terreno é.
A IEOM constatou que o equipamento de recenseamento eleitoral tem
capacidade para a captação de dados biométricos que incluem fotografias e
impressões digitais. Esta informação teria sido útil para o aprimoramento
dos cadernos eleitorais, se o país tivesse optado por um sistema contínuo
de registo de eleitores. Desta forma, os custos incorridos na aquisição de
equipamento oneroso poderiam ser mais racionalizados.
A missão foi agradavelmente surpreendida ao constatar a implementação
das suas recomendações de 2014, que aconselhavam a CNE a desagregar
os dados em função do género. O quadro abaixo mostra o número de
eleitores recenseados nas províncias por género. Porque a questão do
género é transversal, a missão encoraja as autoridades a captarem dados
desagregados em relação a todos os aspectos do processo eleitoral, não
somente o recenseamento eleitoral. Acompanhar a tendência em termos
de igualdade do género no processo eleitoral pode contribuir para a
identificação de medidas, estratégias ou políticas adicionais que possam
ser necessárias para se atingir um maior nível de igualdade do género,
conforme exigem as directivas nacionais e internacionais.
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Quadro 8: Dados Desagregados em Função do Género para os Eleitores
Recenseados para as Eleições Gerais de 2019
Província

Mulheres

%

Homens

%

677 764

347 264

51.24%

330 500

48.76%

Cabo Delgado

1 185 024

605 598

51.10%

579 426

48.90%

Nampula

2 361 973

1 223 954

51.82%

1 138 019

48.18%

Zambézia

2 140,125

1 150 199

53.74%

989 926

46.26%

Tete

1 119 378

584 986

52.26%

534 392

47.74%

893 426

479 844

53.71%

413 582

46.29%

1 028 374

533 033

51.83%

495 341

48.17%

657 142

405 018

61.63%

252 124

38.37%

Gaza

1 166 011

693 773

59.50%

472 238

40.50%

Maputo
Província

1 015 798

532 634

52.44%

483 164

47.56%

700 906

354 085

50.52%

346 821

49.48%

Sub-total

12 945 921

6 910 388

53.38%

6 035 533

46.62%

Diáspora

215 142

77 372

35.96%

137 770

64.04%

13 161 063

6 987 760

53.09%

6 173 303

46.91%

Niassa

Manica
Sofala
Inhambane

Maputo
Cidade

TOTAL

Eleitores
Registados

Fonte: Compilado da informação disponível no website do STAE: www.stae.org.mz

O quadro demonstra que as mulheres foram a maioria dos eleitores nas
eleições gerais de 2019 em Moçambique, representando 53,09% do total.
Elas representam mais de 50% dos eleitores em todos os círculos eleitorais,
excepto a diáspora.

3.2 REGISTO DE PARTIDOS POLÍTICOS E APROVAÇÃO DE
CANDIDATURAS

A IEOM notou que, decorrente da liberdade de constituir, participar e
aderir a partidos políticos, plasmada no artigo 53 da Constituição, a lei
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estabelece mecanismos para o registo de candidatos às eleições. O artigo 74
da Constituição reconhece o pluralismo político.
A IEOM foi informada de que o registo dos partidos políticos está na
alçada do Ministério da Justiça, em conformidade com a Lei dos Partidos
Políticos, e a Lei 7/1991. Esta instituição regula questões relacionadas com
a constituição de partidos políticos. Para fins de participação em processos
eleitorais, os partidos políticos devem ser de âmbito nacional, como
condição para se registarem como concorrentes. A missão considera que
os princípios atinentes ao registo dos partidos políticos são consistentes
com o direito de participação e de concorrer, protegido pela Constituição
de Moçambique. Estes também ganham ressonância com os reconhecidos
parâmetros internacionais sobre a liberdade de associação.
Quadro 9: Partidos Políticos Concorrentes Para as Eleições Legislativas
de 2019
Posição
na lista

Partido/Coligação

Abreviatura

1

Partido Frente de Libertação de Moçambique

Frelimo

2

Partido Movimento Democrático de Moçambique

MDM

3

Partido Resistência Nacional de Moçambique

Renamo

4

Partido Acção de Movimento Unido para Salvação
Integral

AMUSI

5

Partido da União para Reconciliação

PUR

6

Partido da Justiça Democrática de Moçambique

PJDM

7

Partido Movimento Patriótico para a Democracia

MPD

8

Partido Nova Democracia

ND

9

Coligação União Democrática

UD

10

Partido de Progresso do Povo de Moçambique

PPPM

11

Partido Movimento Nacional para Recuperação da
Unidade Moç

MONORUMO

12

Partido Ecológico de Moçambique

PEMO

13

Partido de Reconciliação Nacional

PARENA

14

Partido os Verdes de Moçambique

PVM

15

Partido de Ampliação Social de Moçambique

PASOMO

16

Coligação União Eleitoral

UE

17

Partido de Renovação Social

PARESO

Fase PrÉ-Eleitoral  47

18

Partido União Democratas

UDM

19

Partido de Moçambique

PEC-MT

20

Partido Nacional de Operários e Camponeses

PANAOC

21

Partido Trabalhista

PT

22

Partido de Liberdade e Desenvolvimento

PLD

23

PartidoNacional do Povo Moçambicano/CRD

PAMAMO/CRD

24

Partido Povo Optimista para o Desenvolvimento

PODEMOS

25

Partido União para Mudança

UM

26

Partido Humanitário de Moçambique

PAHUMO

Fonte: DW (Vide abaixo)16

A IEOM notou que o registo dos candidatos para os novos cargos
descentralizados de governadores provinciais foi sujeito a um processo
judicial quando a Renamo contestou a candidatura de quatro candidatos
da Frelimo que haviam se registado em províncias onde eles não eram
residentes, e como tal eles próprios inelegíveis como eleitores. O Conselho
Constitucional rejeitou as contestações da Renamo, concluindo que a lei
não retira o direito a tais indivíduos de se candidatarem em províncias nas
quais eles não são residentes17.
3.2.1

Candidatos Presidenciais nas Eleições de 2019

Quadro 10: Lista dos Candidatos Presidenciais Apresentados Pelos
Partidos Políticos para as eleições de 2019
Candidato

Partido/Coligação

Decisão Tomada

Daviz Mbepo Simango

MDM

Aprovado

Eugénio Estêvão

Independente

Insuficiência de requisitos

Filipe Jacinto Nyusi

Frelimo

Aprovado

Hélder Luís de Mendonça

PODEMOS

Insuficiência de requisitos

Maria Alice Mabota

Coligação CAD

Insuficiência de requisitos

Mário Albino

AMUSI

Aprovado

Ossufo Momade

Renamo

Aprovado

Fonte: www.cconstitucional.org.mz, (Acórdão n.º 7/CC/2019, Processo n.º 8/CC/2019, 31 de Julho 2019)
16 https://www.dw.com/pt-002/elei%C3%A7%C3%B5es-conselho-constitucional-rejeita-recurso-darenamo/a-50224189
17 Vide Acórdão número 08/CC/2019 www.cconstitucional.org.mz
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Três de um total de sete candidatos presidenciais foram desqualificados com
base no fundamento de que não preenchiam os requisitos para concorrer. Tal
situação incluía não possuir o número suficiente de cartões de eleitores para
suportar as suas candidaturas. Em alguns casos, as assinaturas mostravam
que uma mesma pessoa tinha assinado em nome de vários proponentes, em
vez destes assinarem por si próprios. Os membros da missão tiveram acesso
às assinaturas duplicadas quando visitaram o Conselho Constitucional.
Quanto aos candidatos presidenciais, o Conselho Constitucional deliberou
sobre os critérios de elegibilidade, os quais foram colocados no seu website,
antes de se proceder ao registo dos candidatos18.
3.2.2

Assembleias Provinciais (APs)

A Frelimo, a Renamo e o MDM dominaram as eleições em termos de
concorrentes às eleições das assembleias provinciais. O PAHUMO e a
AMUSI concorreram apenas naqueles lugares onde eles sentiram que eram
suficientemente fortes, e como tal com maiores possibilidades de apoio.
Nove partidos políticos concorreram para a AR, em todos os 11 círculos
eleitorais, isto é, Renamo, Frelimo, MDM, MPD, ND, PARENA, PARESO,
PUR, e PVM. Alguns partidos participaram apenas em algumas províncias.
A missão notou que os candidatos às legislativas tinham que ser cidadãos
moçambicanos à nascença, de pelo menos 18 anos de idade, e recenseados
como eleitores. Estes requisitos parecem razoáveis, garantido o direito a ser
eleito. Os concorrentes são aprovados pela CNE.
3.3 Educação Cívica e Eleitoral

A IEOM faz notar que o STAE é obrigado, por lei, a realizar acções de
educação cívica e eleitoral, de modo a ‘garantir uma maior participação activa
e consciente dos eleitores no processo’. A Educação Cívica e Eleitoral estava,
em grande medida, terminada quando os LTOs chegaram a Moçambique.
A IEOM foi informada pela CNE, de que 6 000 agentes de Educação Cívica e
Eleitoral tinham sido distribuídos em todo o país. Estes agentes terminaram
a sua missão para dar início ao período oficial da campanha, em finais de
Agosto de 2019, de modo a evitar confrontações com partidos políticos à
caça do voto.
18 Vide Deliberação No. 2/CC/2019: 12 de Junho em www.cconstitucional.org.mz
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Com base nas suas observações no dia da votação, a IEOM do EISA notou
que a prática da CNE de retirar os agentes de educação cívica durante a
campanha eleitoral (para evitar confrontações com os partidos políticos)
poderia explicar porque é que os presidentes das mesas das assembleias de
voto levavam muito tempo para explicar os procedimentos a cada eleitor
no momento da votação. Isto aumentou desnecessariamente o tempo que
cada eleitor levava a votar. A IEOM do EISA é do ponto de vista de que
a educação cívica deve ser um processo contínuo. A missão reconhece o
papel que as organizações da sociedade civil desempenharam na educação
cívica antes das eleições. Constatou-se que as organizações da sociedade
civil deixaram de fazer a educação cívica quando começou o período oficial
da campanha.
3.4 Campanha Eleitoral

A IEOM nota que em conformidade com as disposições do artigo 18 da
Lei 8/2013, é da responsabilidade da CNE estabelecer o calendário eleitoral,
incluindo o período da campanha. A lei dispõe que a campanha eleitoral
inicia 45 dias antes da data das eleições. A campanha teve início no dia
31 de Agosto de 2019, e prosseguiu até o dia 12 de Outubro de 2019. A
liberdade de expressão, garantida pela Constituição, também goza de
protecção durante o período da campanha, ao abrigo dos artigos 22 e 23
da Lei 8/2013, a lei eleitoral. Disponibilizar um período durante o qual os
partidos e candidatos concorrentes podem publicamente realizar as suas
campanhas, está em conformidade com os direitos e liberdades protegidos
pela lei moçambicana, e de acordo com as melhores práticas internacionais
no campo das eleições.
Anastácio Matavele19, director executivo do Fórum das Organizações Não
Governamentais de Gaza (FONGA) e representante da Sala da Paz, uma
plataforma de observação eleitoral da sociedade civil, foi assassinado a tiro
por um grupo de agentes da polícia pertencentes ao Grupo de Operações
Especiais (GOE), quando saía de uma sessão de formação de observadores,
na cidade do Xai-Xai, no dia 7 de Outubro de 2019, uma semana antes da data
das eleições. O homicídio provocou a condenação no país e no estrangeiro,
particularmente dado que teve lugar numa província conhecida pela sua
intolerância política contra opositores do partido no poder, a Frelimo.
19 Vide Anexo G
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A missão notou igualmente que a lei prevê que materiais de propaganda
eleitoral só podem ser colocados em lugares permitidos, que excluem sinais
de trânsito rodoviário, instalações militares, instituições do Estado, escolas,
lugares de culto, unidades sanitárias, etc. Nos termos do artigo 36 da Lei
8/2013, o período da campanha termina 48 horas antes do dia da votação.
Partidos políticos devem, em conformidade com o mesmo dispositivo legal,
retirar todos os materiais de campanha dentro de 90 dias depois do fim da
campanha.
A lei moçambicana obriga o Estado, através do STAE, a financiar a
campanha eleitoral dos partidos políticos concorrentes. Para as eleições de
2019, 180 000 000 meticias foram alocados para a campanha dos partidos
políticos. A missão observou que verificou-se um atraso no início da
campanha em todas as províncias. Isto poderia ser atribuído ao facto das
alocações terem sido feitas a 30 de Agosto de 2019, um dia antes do início
do período da campanha, o que é contrário à exigência legal de que os
fundos sejam distribuídos pelo menos 21 dias antes do início do período da
campanha. Este é um facto que foi mencionado pelos partidos consultados
pela IEOM do EISA como tendo seriamente dificultado o programa das suas
campanhas. O resultado da demora foi que para além da Frelimo, os outros
partidos políticos raramente eram visíveis durante a primeira semana da
campanha. Em resposta a imperativos constitucionais, a IEOM insta o STAE
a garantir que execute as suas obrigações legais em conformidade com a lei.
A IEOM notou que embora não tenha havido violência generalizada
durante o período da campanha, registaram-se, infelizmente vários
incidentes que resultaram em mortes. Tais incluíram uma multiplicidade
de acidentes de viação envolvendo pessoas a caminho ou a regressar de
uma actividade de campanha. Registaram-se também tumultos num
estádio onde o Presidente Nyusi estava a orientar um comício, dos quais
resultaram dez mortes num único dia. A IEOM do EISA também observou
uma tendência à intolerância política, o que já foi destacado em relatórios
anteriores, envolvendo confrontações entre apoiantes de partidos políticos.
A destruição do material de campanha de outros partidos foi também um
caso generalizado, envolvendo todos os partidos.
A missão foi informada sobre vários casos de intolerância política durante
o período da campanha. Tais incluíram o caso de apoiantes da Frelimo
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bloquearem a entrada de um local onde o presidente da Renamo deveria
orientar um comício. No Mercado Limpopo em Xai-Xai, apoiantes da
Frelimo foram mais uma vez vistos presumivelmente tentando inviabilizar
o processo. Os LTOs do EISA observaram apoiantes da Frelimo a serem
retirados pela polícia; o MDM informou a IEOM que os seus dirigentes
haviam sido detidos pela polícia, no dia 1 de Outubro de 2019, quando
realizavam uma campanha porta-à-porta em Angónia, na província de
Tete. Esta informação foi corroborada pelos observadores da EU na zona;
a Frelimo informou os LTOs sobre a destruição dos seus materiais de
campanha por apoiantes do MDM em Manica, um caso que ainda estava
pendente nos tribunais.
A missão notou igualmente que no distrito de Angónia, em Tete, alguns
líderes tradicionais, alegadamente impediram partidos da oposição de
realizarem as suas campanhas nas suas áreas de jurisdição, transformando
tais locais em zonas proibidas para a oposição. Durante a campanha,
a IEOM do EISA observou igualmente ataques contra candidatos em
algumas províncias tais como Zambézia e Maputo. Em outros casos, rotas
de campanha previamente aprovadas pela oposição eram bloqueadas por
apoiantes do partido no poder.
A missão notou que enquanto a lei proíbe o uso de recursos do estado para
fins de campanha, ela observou o uso de tais recursos por partidos nas suas
zonas de influência. Viaturas governamentais foram vistas na campanha
com as chapas de inscrição cobertas com material de campanha. Para além
disso, a missão registou a presença de seis helicópteros num comício político
dirigido pelo Presidente da República, em Tete.
A IEOM do EISA condena todos os actos de intolerância e de intimidação,
devido ao impacto negativo que têm sobre direitos civis e políticos dos
cidadãos que estão protegidos pela Constituição de Moçambique. Insta
também todos os partidos a guiarem-se pela lei, na condução dos seus
processos eleitorais.
3.5 Grau de Preparação dos Órgãos de Administração e
Gestão Eleitoral

O órgão de administração e gestão eleitoral é totalmente responsável pela
operacionalização das eleições. A proclamação da data das eleições foi feita
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pelo Presidente da República, em conformidade com o relevante dispositivo
legal, no dia 10 de Abril de 2019, estabelecendo o 15 de Outubro como o dia
da votação20.
A CNE envidou esforços para cumprir este calendário, excepto nos atrasos
verificados para a disponibilização dos fundos de campanha e na publicação
das listas dos candidatos. A IEOM insta as entidades da administração
eleitoral a respeitarem os prazos legalmente estabelecidos.
Tal como observado na secção 3.5, os prazos estipulados para a
disponibilização dos fundos da campanha não foram respeitados.
O STAE montou 20 570 mesas das assembleias de voto, com 20 162 dentro
do país, e 408 no estrangeiro. A votação no estrangeiro teve lugar em
eSwatini, África do Sul, Portugal, Alemanha, Quénia, Tanzânia, Malawi,
Zâmbia e Zimbabwe. É de saudar o mérito das autoridades moçambicanas
pelos esforços empreendidos no sentido de garantir que cidadãos residentes
no estrangeiro e indivíduos em serviço no dia das eleições tivessem a
oportunidade de votar. Estas medidas contribuíram para tornar o processo
mais inclusivo, e estão em conformidade com as melhores práticas
internacionais. O órgão de administração eleitoral teve também o mérito
de ter contribuído para a implantação de estruturas temporárias nas zonas
com infra-estruturas limitadas, bem como para poder abarcar cidadãos
afectados pelos ciclones.
Quanto aos funcionários eleitorais, a IEOM foi informada de que o órgão
de administração eleitoral havia recrutado 143 990 brigadistas para a gestão
das eleições.
Os observadores da IEOM notaram que em alguns distritos, o órgão de
gestão eleitoral e a polícia haviam criado melhores relações e linhas de
comunicação mais abertas, através do envolvimento de todas as partes
interessadas, numa base regular. Esta acção contribuiu para a redução de
conflitos nestas zonas.

20 Th hps://www.news24.com/Africa/News/Mozambique-sets-october-2019-for-generalelections-20180411 (Acesso do dia 9 de Novembro de 2019)
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A IEOM nota que diferentes números foram mencionados na imprensa
sobre os custos das eleições. Não foi, contudo, possível obter os números
oficiais sobre os verdadeiros custos. O Presidente Nyusi terá dito que
Moçambique havia contraído empréstimos para financiar as eleições, no
valor de 97 milhões de dólares21, dinheiro que o país iria amortizar a partir
das suas futuras receitas de gás. Enquanto a CNE não se mostrou disponível
a revelar os custos das eleições, a IEOM do EISA notou que a CNE teria
informado os diferentes actores em Abril de 201922, que o governo tinha
colocado à disposição 6,5 biliões de meticais para as eleições de 2019. A
própria CNE tinha estimado que precisava de 14,6 biliões de meticais para
as eleições. Foi possível notar que as eleições de 2014 haviam custado 2,4
biliões de meticais. O orçamento de 2019 reflectia, por isso, um aumento de
cerca de 508% sobre os dados de 2014.
A IEOM reconhece que o quadro legal em Moçambique abre espaço para
cidadãos envolvidos nas operações eleitorais, cujas tarefas têm o potencial
de os levar para fora dos seus respectivos círculos. O artigo 77 da Lei
8/201323prevê que tais cidadãos poderão exercer o seu direito de voto se
estiverem recenseados como eleitores. Através de um aviso especial, a CNE
criou disposições para que essas pessoas24 pudessem votar no dia 15 de
Outubro em qualquer posto de votação. Os seus boletins de voto seriam
colocados à parte, dado que estariam a votar fora dos seus respectivos
círculos. Os votos foram contados e registados separadamente. A lei prevê
que antes da votação, os seus dados eleitorais devem ser registados num
formulário à parte, a ser anexado ao apuramento dos resultados feito pela
respectiva mesa.
As seguintes categorias de cidadãos tiveram permissão para votar fora dos
seus respectivos círculos eleitorais:
• Membros das mesas de voto
• Delegados
21 Carta de Moçambique (30 de Setembro de 2019) (Acesso do dia 7 de Novembro de 2019)
22 Vide https://clubofmozambique.com/news /mozambique-cip-questions-2019-elections-budgetwatch/ Acesso do dia 7 de Novembro de 2019)
23 Republicada em 2019
24 Vide instrução referenciada 6/CNE/2019, de 11 de Setembro de 2019 (vide https://www.
cipeeleicoes.org/wpcontent/uploads/2019/09/instrução-6-votoespecial.pdf. (Acesso do dia 23 de
Novembro de 201 Novembro de 2020)
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•
•
•
•

Fiscais de partidos ou delegados de candidatura
Agentes da polícia destacados para serviço na mesa
Membros dos órgãos eleitorais a todos os níveis
Juízes, procuradores e escrivães destacados para os tribunais
distritais, e
• Jornalistas e observadores nacionais.
No que diz respeito ao boletim de voto, o artigo 141 da Lei 8/2013, dispõe
que uma vez que os candidatos presidenciais tiverem sido definitivamente
fixados, ‘o Presidente do CC procede, por via de sorteio, à atribuição do
número de ordem dos candidatos no boletim de voto, na presença dos
candidatos ou dos seus mandatários’. De acordo com o relevante relatório
do CC para as eleições de 2019, o candidato presidencial da Frelimo era o
primeiro no boletim de voto, de acordo com o sorteio realizado pelo CC.
Este parece ter sido o caso em todas as outras eleições anteriores, salvo as
primeiras eleições em 1994.
A missão notou que algumas partes interessadas, com quem interagiu,
manifestaram desconfiança em relação à CNE e ao STAE. A IEOM do EISA
também observou que a CNE e o STAE não dispõem de uma plataforma
formal de interacção com todos os intervenientes. Tais plataformas
constituem um fórum para consultas abertas, e poderiam reduzir o fosso
entre a CNE e o STAE, de um lado, e os participantes nas eleições, do
outro. Em questões ligadas às eleições, as percepções podem influenciar
os níveis de confiança em relação aos órgãos de administração e de gestão
eleitoral. Fóruns de interacção regular podem ser úteis na abordagem sobre
as percepções. Isto está também em conformidade com as obrigações dos
órgãos de administração e gestão eleitoral quanto à necessidade de garantir
a disponibilização de informação às partes intervenientes. Sugere-se que
fóruns de interacção com os outros intervenientes sejam incorporados no
calendário normal das actividades dos órgãos de administração e gestão
eleitoral, de modo a construir um ambiente de confiança entre todas partes
envolvidas. A missão encoraja os órgãos de administração e gestão eleitoral
a formalizarem comités de interligação multipartidária como forma de criar
confiança entre os intervenientes no processo eleitoral, particularmente
partidos políticos e a sociedade civil. Isto pode contribuir para reduzir
os conflitos durante todo o processo eleitoral, particularmente a fase
da campanha.
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▼
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A Fase
das Eleições
4.1 Funcionários Eleitorais
4.2 Assembleias de Voto e Material Eleitoral
4.3 Observadores Independentes, Monitores, Delegados de
Partidos e Forças de Segurança
4.4 Abertura
4.5 Procedimentos de Votação e a Natureza Secreta do Voto
4.6 Encerramento e Apuramento

4.1 Funcionários Eleitorais

A IEOM constatou que o STAE formou mais do que o efectivo de pessoal
necessário para as operações do dia da votação. Nos termos do artigo 50
da Lei 2/2019, o pessoal recrutado para o dia da votação é obrigado a estar
presente nos locais de votação às 05h00, duas horas antes da abertura das
urnas. Isto permite ao pessoal preparar as condições, e também permite
que os órgãos de administração e gestão eleitoral possam substituir o
pessoal que não se fizer presente ao trabalho. Na maioria das mesas das
assembleias de voto onde a missão da IEOM esteve presente, todo o pessoal
estava pronto.
Os Membros das Mesas de Voto (MMVs) eram facilmente identificáveis
pelos blusões que trajavam devidamente marcadas com o emblema, em
todas assembleias de voto.
A missão notou que os MMVs exibiam competência no que tange aos
procedimentos de votação. Pode se atribuir este nível de desempenho à
qualidade da formação dada pelo órgão de gestão eleitoral, da qual a equipa
da IEOM foi testemunha. A formação envolvia uma componente prática,
com exercícios de simulação que ajudaram os formandos a perceberem a
essência das suas tarefas. A missão saúda o órgão de gestão eleitoral por
este nível de desempenho.
55
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A IEOM sentiu-se encorajada pela participação de mulheres como
funcionárias eleitorais (MMVs) no dia da votação; elas constituíram 51% em
todas as mesas de voto onde a IEOM esteve presente.
4.2 Assembleias de Voto e Material Eleitoral

A missão notou que em conformidade com a legislação eleitoral, a maioria
das assembleias de voto foram posicionadas em locais onde havia sido
realizado o recenseamento eleitoral. Isto tinha como objectivo oferecer aos
eleitores acesso facilitado às mais de 20 000 assembleias de voto, dado que
eles poderiam facilmente identificar estes locais.
A missão tomou nota de que a maioria dos postos de votação estavam
localizados em edifícios públicos, como escolas. Isto tornou o acesso mais
fácil para os cidadãos eleitores, dado se tratar de locais a que eles já estavam
habituados. Onde não havia infra-estruturas, os órgãos de administração e
gestão eleitoral edificaram infra-estruturas provisórias apenas para uso no
dia da votação. Todas as assembleias de voto visitadas estavam claramente
demarcadas de modo a facilitar a sua identificação.
A IEOM verificou que 78% das assembleias de voto por onde passou à hora
da abertura eram acessíveis a pessoas com deficiência. Das remanescentes
22%, verificou-se que a maioria (80%) eram inacessíveis devido às superfícies
que não tinham sido devidamente niveladas. Nos outros 20%, as assembleias
de voto estavam localizadas no primeiro andar de edifícios sem elevador.
Durante o dia da votação, a missão verificou a mesma situação, com 79%
das assembleias de voto escaladas sendo acessíveis para pessoas com
deficiências, enquanto as restantes 21% tinham problemas associados com
terrenos de difícil acesso (11%), mesas de voto situadas nos andares de cima
(20%), uma multidão a obstruir a entrada (61%), e outros factores (5%).
A maioria (91%) das assembleias de voto escaladas pela missão estavam
devidamente localizadas de modo a permitir o livre fluxo dos eleitores. Nos
restantes, 50% das urnas não estavam posicionadas de modo a facilitar o
fluxo dos eleitores. Tal retardou o processo de votação, dado que elas se
encontravam posicionadas directamente em frente dos presidentes de
mesa, que eram também o primeiro ponto de chagada para os eleitores. Nas
outras 50%, as urnas não estavam colocadas no centro da sala, de modo a
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torná-las visíveis para o público. Foi igualmente observado que os eleitores,
ao regressarem das cabines de voto, tinham de esperar até colocarem os
seus boletins nas urnas, uma vez que o presidente da mesa estaria a atender
ao próximo eleitor na fila. Isto teve o efeito acumulado de acrescentar o
tempo que os eleitores passavam no posto de votação. O órgão de gestão
eleitoral é encorajado a proceder a uma revisão quanto ao posicionamento
das urnas, de modo a permitir que elas não dificultem desnecessariamente
o fluxo de eleitores, retardando, dessa forma, o processo de votação. A
IEOM notou que as assembleias de voto estavam posicionadas de tal forma
que garantiam a natureza secreta do voto.
O pessoal de segurança era visível em 91% das assembleias de voto escaladas
pela missão à hora da abertura. Isto foi considerado adequado como forma
de garantir a segurança de material sensível.
4.3 Observadores Independentes, Monitores, Delegados
de Partidos e Forças de Segurança

A missão tomou nota da presença de observadores nacionais e
internacionais durante todo o dia de votação. Observadores tiveram acesso
facilitado em todas as assembleias de voto escaladas pela missão à hora da
abertura, e foram capazes de exercer o seu mandato sem qualquer tipo de
interferência. A missão notou, contudo, que cerca de 3 000 observadores
nacionais tiveram a sua acreditação rejeitada pelo STAE, e daí privandoos do direito de observar as eleições. Isto, juntamente com o assassinato
de um dos líderes da sociedade civil, adensou o ambiente de desconfiança
em relação às autoridades eleitorais e foi visto como uma atitude negativa
contra os observadores nacionais e o seu envolvimento no processo eleitoral.
Funcionários do STAE em várias zonas abordaram o processo de forma
diferente, com alguns a não aceitar o envolvimento dos observadores nos
processos de apuramento, como será analisado mais adiante nesta secção.
O EISA saúda os observadores nacionais pela sua resiliência; apesar dos
contratempos que tiveram de enfrentar, incluindo o assassinato de Matavele,
eles continuaram com o seu trabalho de observação do processo.
No que diz respeito aos delegados dos partidos políticos, as mulheres
constituíam 28% nas assembleias de voto escaladas pela IEOM. De igual
modo, as mulheres constituíam apenas 38% das equipas de observadores
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nacionais nestas assembleias de voto. Mais positivamente, registou-se
uma participação de jovens como MMVs, delegados de partidos políticos
e observadores.
Num outro incidente, 17 delegados do partido Nova Democracia, foram
detidos quando tentavam realizar o seu trabalho, e impedidos de ter acesso
à liberdade provisória, com alguns a ser lhes negado o direito de observar o
processo em vários lugares25.
O pessoal de segurança esteve presente em todas as assembleias de voto
escaladas durante o dia da votação. Em 90% destas, à hora da abertura, a
presença dos elementos das forças de segurança não podia ser considerada
intrusiva. Nos restantes 10%, o tamanho da componente de segurança
poderia ter sido reforçado, considerando o grande tamanho das assembleias
de voto.
4.4 Abertura

De acordo com a lei, o processo de votação inicia às 07,00 horas e termina
às 18,00 horas26. Dada a contínua insegurança em alguns distritos de Cabo
Delgado, sete assembleias de voto não chegaram a funcionar, impedindo
os respectivos cidadãos do exercício do seu direito de voto. A Maioria das
assembleias de voto (87%) abriram a tempo, enquanto algumas outras não
conseguiram abrir na hora prevista, principalmente devido à má preparação
por parte do pessoal. Contudo, as que se atrasaram, conseguiram abrir
15 minutos depois da hora oficial de abertura. Numa assembleia de
voto escalada pelos observadores do EISA, material errado tinha sido
descarregado, resultando na demora na abertura de ambas as mesas.
Nas mesas de voto onde os observadores do EISA estiveram presentes à
hora da abertura, os delegados dos partidos políticos e observadores foram
autorizados, e estiveram presentes. A maioria dos delegados (43%) era da
Frelimo; os restantes eram da Renamo (33%), do MDM (17%), AMUSI (4%)
e ND (4%).
Nas mesas observadas, os procedimentos de abertura e de votação foram
estritamente respeitados.
25		 Vide https://cipeleicoes.org/eng/ (Acesso do dia 7 de Março de 2020)
26		 Artigo 90 da Lei 3/2019
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A missão saúda as autoridades moçambicanas por terem criado as condições
necessárias para a observação de todas as fases durante o dia da votação.
Isto conforma-se com o artigo 22 da ACDEG, que insta os estados membros
a criarem um ambiente favorável a mecanismos independentes e imparciais
de monitoria ou observação nacional.
4.5 Procedimentos de Votação e a Natureza Secreta do
Voto

A missão observou os procedimentos de votação tanto nas zonas rurais
(63%) como nas zonas urbanas (37%). Em todas as assembleias de voto
escaladas, os eleitores tinham um certo nível de preparação quanto aos
procedimentos de votação. Não obstante, os presidentes das mesas de voto
levaram muito tempo a explicar o processo aos eleitores, no dia da votação,
e isto teve um impacto cumulativo sobre o tempo que cada eleitor passou
no posto de votação.
A missão verificou, igualmente, que durante o dia do voto, o ambiente
manteve-se calmo e pacífico na maioria das assembleias de voto (99%),
enquanto na minoria das assembleias de voto escaladas (1%), o controlo
caótico de filas constituiu uma distracção daquilo que seria, de outro modo,
um ambiente pacífico.
A IEOM notou que a colocação das cabines de voto e os procedimentos de
votação foram tais que a natureza secreta do voto foi garantida em todas as
assembleias de voto (100%).
O tempo médio de processamento para um eleitor em 66% das mesas de
voto escaladas foi de 0-3 minutos, em 32% das mesas entre 3 e 6 minutos,
enquanto nos restantes 2% esteve entre os 6 e os 9 minutos. Há espaço para
melhorias se a questão da educação cívica que os presidentes das mesas têm
de despender no dia do voto tiver que ser abordada em futuras eleições.
A missão notou que a votação manteve-se transparente, com os delegados
dos partidos políticos, observadores nacionais e internacionais sendo
autorizados a observar o processo de votação durante todo o dia.
Na assembleia da Escola Primária de Mapulango, em Mutarara, na
província de Tete, o presidente de uma mesa de voto foi detido no dia
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das eleições devido ao alegado enchimento de urnas a favor da Frelimo.
Os observadores da IEOM do EISA testemunharam a detenção, que foi
largamente reportada na imprensa. Ele foi subsequentemente condenado
a cinco meses de prisão pelo Tribunal Distrital de Mutatara27. Incidentes
tais como este reflectem a necessidade de todas as partes envolvidas
trabalharem no sentido de melhorar a segurança do processo eleitoral
de modo a permitir o aprofundamento da democracia em Moçambique.
A missão saúda os órgãos de administração e gestão eleitoral pela forma
rápida como eles lidaram com este incidente.
4.6 Encerramento e Apuramento

A IEOM do EISA notou que 65% das assembleias de voto escaladas na
hora do encerramento das urnas ainda tinham filas de eleitores. A lei
moçambicana permite que os eleitores que estiverem ainda na fila, à hora
oficial do encerramento das urnas, tenham o direito de votar.
A missão notou que depois do encerramento das urnas, todos os MMVs
seguiram os procedimentos de encerramento, em conformidade com a lei,
e depois iniciaram o processo de apuramento nas respectivas mesas. O
processo de contagem esteve aberto aos partidos políticos e aos observadores
nacionais e internacionais.
Em todas as assembleias de voto escaladas pela missão, as urnas foram
devidamente seladas. Em 95% das mesas das assembleias de voto, as
actas dos processos de encerramento foram devidamente preenchidas.
Os presidentes das mesas depois reorganizaram as mesas seguindo os
procedimentos em 75% das mesas de voto escaladas à hora do fecho. Isto
reflecte o nível de formação a que os MMVs foram sujeitos.
Em 97% das mesas de voto escaladas durante a fase da contagem dos votos,
A IEOM notou que os MMVs apresentaram dados sobre os boletins não
usados, e que em 95% das mesas os MMVs abriam e apresentavam os boletins
em conformidade com os procedimentos de contagem estabelecidos na lei.
Em 97% das assembleias de voto escaladas, os boletins inválidos provenientes
das mesas foram contabilizados, e em 74% das assembleias escaladas os
27		 Videhttps://cipeleicoes.org/eng/2019/10/29/polling-station-head-convicted-of-ballot-boxstuffing-for-frelimo/ (Acesso do dia 7 de Março de 2020)
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boletins foram verificados. Em 95% das assembleias de voto escaladas os
MMVs também apresentaram contas sobre os eleitores que eram baixados
nos cadernos eleitorais como já tendo exercido o seu direito de voto. Em
conformidade com recomendações anteriores, em todas as assembleias
de votos escaladas, os MMVs demonstraram capacidade, no processo da
contagem, para a desagregação, por género, dos eleitores cujos nomes eram
baixados nos cadernos eleitorais como tendo já exercido o seu direito de
voto. Em 95% das assembleias de voto escaladas, os MMVs cumpriram
todos os procedimentos necessários para o preenchimento dos respectivos
editais.
Os delegados dos partidos estiveram presentes em todas as mesas das
assembleias de voto escaladas no momento da contagem, e todas as mesas
das assembleias de voto estavam organizadas de tal forma que facilitou
observar o encerramento das urnas e o processo de contagem. O processo
de contagem continuou sem interrupção em 48% das mesas escaladas. Em
79% das mesas escaladas, os delegados dos partidos políticos presentes
assinaram os editais que depois foram afixados num local visível, fora da
assembleia de voto. Em 74% destas mesas, os delegados receberam cópias
dos editais com os resultados. Em 89% das mesas escaladas, os presidentes
das mesas anunciaram publicamente os resultados da respectiva mesa.
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A Fase
Pós-Eleitoral
5.1 Apuramento dos Resultados
5.2 Anúncio dos Resultados Finais
5.3 Reclamações e Recursos
5.4 O Contexto Pós-Eleitoral

Os LTOs do EISA observaram a fase pós-eleitoral em todas as províncias do
país até ao dia 26 de Outubro de 2019, quando a missão terminou.
5.1 Apuramento dos Resultados

Os LTOs do EISA observaram parte do processo de apuramento. Não
havia consistência, dado que algumas equipas foram barradas de acesso a
estes centros.
De uma forma geral, o ambiente era pacífico nos centros escalados pelos
LTOs. O pessoal da segurança estava presente em todos os centros de
apuramento. Os membros receberam reclamações em 90% dos centros que
foram escalados. Delegados de lista e de candidatura estiveram presentes
em 85% dos centros de apuramento. Observadores nacionais estiveram
presentes em 95% dos centros escalados.
Os LTOs notaram que em alguns casos, os resultados da AR não estavam de
acordo com os resultados das APs para a mesma mesa, apesar de todos os
eleitores terem recebido o mesmo número de boletins. Houve casos em que
inicialmente, os observadores foram impedidos de ter acesso aos centros de
apuramento e outros onde havia variação espacial em termos dos pontos a
partir de onde os observadores poderiam acompanhar o processo. Alguns
dos processos pareciam matéria do âmbito exclusivo dos funcionários
do STAE, com os funcionários a adoptarem uma abordagem de que os
observadores não deviam ser incluídos. Outros processos tiveram lugar em
62
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lugares com muito pouco espaço para a inclusão de outros actores envolvidos
no processo da observação eleitoral. De modo a garantir que o processo
seja transparente, e como tal credível, a missão recomenda que os órgãos
de administração e gestão eleitoral desenvolvam um pacote de informação
padrão. Isto deve também abarcar os procedimentos quanto ao apuramento,
indicando, de forma clara, as regras aplicáveis aos observadores, e que devem
ser aplicadas por todos os funcionários ligados ao sistema eleitoral como
forma de garantir a transparência, consistência e padronização do processo
de apuramento. Foi entendimento da missão, que os funcionários eleitorais
não estavam a implementar procedimentos consistentes e uniformes, o que
tornou mais difícil o trabalho dos observadores.
Os LTOs notaram que enquanto os processos de contagem e de apuramento
estavam a decorrer nos centros de apuramento, alguns dos partidos políticos
concorrentes tomaram a decisão de não aceitar o processo, recusando-se a
assinar os documentos de validação. Em outros casos, alguns dos delegados
de partidos abandonaram os centros antes da conclusão do processo,
resultando na redução do número de delegados que acompanharam esta fase
do processo. A IEOM notou que antes do fim do processo de apuramento,
alguns dos partidos concorrentes já haviam indicado que eles iriam rejeitar
totalmente os resultados das eleições de 2019, tal como foi reportado por
vários órgãos de comunicação social locais e internacionais.
Os LTOs visitaram vários distritos em todas as províncias do país, com o
propósito de determinar o nível de litigação decorrente da posição assumida
pelos principais partidos da oposição. Surpreendentemente, havia poucas
queixas apresentadas através dos mecanismos formais de resolução de
conflitos, quer pela via dos órgãos de administração e de gestão eleitoral,
quer pela via do sistema judicial.
5.2 Anúncio dos Resultados Finais

Quando foram anunciados os resultados finais das eleições de 2019, a
Frelimo e o incumbente Presidente, Filipe Nyusi, tinham conseguido
uma larga maioria, não só em todas as províncias, como também tinham
conseguido fazer eleger todos os dez governadores de província. Contudo,
o resultado das eleições não foi unanimemente aceite. Partidos da oposição
e organizações da sociedade civil levantaram sérias preocupações quanto
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a importantes aspectos do processo eleitoral, tais como o recenseamento
eleitoral que deu a Gaza, o principal bastião da Frelimo, um aumento
significativo no número de eleitores inscritos. Isto resultou em que a
província obtivesse 22 mandatos na Assembleia da República, um aumento
de 8 lugares dos 14 obtidos nas eleições de 2014, enquanto diminuía o
número de lugares nos bastiões da oposição (na Zambézia, de 45 para 41
lugares; Nampula, de 47 para 45 lugares).
A Frelimo assegurou 184 assentos no parlamento, acima dos dois terços dos
250 lugares na AR necessários para mudar a Constituição (artigo 303 da
Constituição da República de Moçambique). Contudo, o partido não pode
alterar a Constituição até 2023, dado que o artigo 301 da Lei Mãe estabelece
um intervalo de cinco anos entre duas revisões, sendo que a última destas
foi em 2018.
O Presidente Filipe Nyusi e a Frelimo ganharam por uma maioria
expressiva de 73% e mais de 50% em todas as províncias, com uma margem
de afluência às urnas de 52%. É importante notar que em 1994, o antigo
Presidente Joaquim Chissano ganhou com 53%; voltou a ganhar em 1999
com 52%. Recentes incumbentes, nomeadamente Armando Guebuza e Filipe
Nyusi obtiveram maiores percentagens de votos para os seus segundos
mandatos, com Guebuza ganhando 60%em 2004, depois 75% em 2009; e
Nyusi conseguindo 57% em 2014, seguido de 73% em 2019. Tanto as vitórias
de Guebuza como de Nyusi foram acompanhadas por comparáveis vitórias
retumbantes do partido no poder, a Frelimo.
Quadro 12: Distribuição de Assentos na AR Desde 1994
Partido

1994

1999

2004

2009

2014

2019

Frelimo

129

133

160

191

144

184

Renamo

112

117

90

51

89

60

–

–

–

8

17

6

MDM

Fonte: www.parlamento.mz
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A missão notou que havia discrepâncias no tratamento dado aos
observadores quanto à sua entrada ou não nos centros de apuramento, e/
ou a distância a partir da qual observadores e/ou delegados de partidos
poderiam observar o processo. A contagem de votos causou ansiedade ao
nível da oposição, dado que havia alegações de que delegados de partidos
políticos não tinham observado todos os estágios do apuramento.
Ao longo de um período de dez anos (de 2009 a 2019), a Frelimo tem
continuado a manter uma forte maioria na Assembleia da República,
apesar da denúncia de escândalos tais como as dívidas ocultas e outras
más práticas a elas associadas, incluindo a aquisição de barcos de pesca e
propriedades no estrangeiro. A Renamo mantém-se em segundo lugar. A
contínua maioria da Frelimo pode ser atribuída à sua longa experiência na
governação, o seu elevado nível de organização, e a vantagem acrescida de
acesso directo aos recursos públicos.
5.3 Reclamações e Recursos

Depois do anúncio de que Filipe Nyusui e a Frelimo tinham ganho as
eleições, os resultados foram imediatamente contestados, com os partidos
da oposição a queixarem-se. Venâncio Mondlane28, um representante da
Renamo, disse à imprensa, que ‘queremos que os resultados das eleições
sejam anulados porque elas não foram eleições. Elas foram uma caricatura,
um circo’, ao justificar o recurso que o seu partido submeteu ao Conselho
Constitucional (CC), contestando a deliberação da CNE. Esperava-se que
as eleições iriam acalmar as tensões num país prestes a tornar-se num
dos maiores exportadores de gás natural e que colocaria o selo sobre um
frágil acordo de paz destinado a pôr fim a quatro décadas de violência
entre a Frelimo e a Renamo. Os dois partidos estiveram envolvidos numa
guerra civil de 16 anos, que terminou em 1992, mas estiveram, desde então,
envolvidos em confrontações esporádicas. A Renamo estava esperançosa
de que poderia ganhar posições de governadores provinciais em algumas
regiões do centro e norte do país, mas acabou ficando sem nada.
Nas eleições municipais de 2013, o MDM submetera uma queixa, e o
Conselho Constitucional decidiu anular as eleições em Gurué (Zambézia).
28 https://www.insider.com/mozambiques-main-opposition-party-appeals-election-result-2019-10
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Como resultado, o governo decidiu pela realização de novas eleições, dando
vitória ao MDM. Contudo, desta vez os partidos políticos só contestaram os
resultados sem muitas provas substanciais. Durante o processo eleitoral, os
tribunais do país processaram 369 casos de litigação e de ilícitos eleitorais.
De acordo com Pedro Nhatitima, o porta-voz e Juiz Conselheiro do Tribunal
Supremo29, 272 casos estiveram relacionados com danos causados a material
de campanha e 72 casos de desacatos nas mesas de votação. Foram abertos
21 processos de casos relacionados com o enchimento de urnas. Quanto a
disputas eleitorais, foram remetidas 58 queixas, das quais 55 foram rejeitadas
por várias razões tais como a não observância do prazo de 48 horas para a
submissão de recursos, a falta de legitimidade das partes intervenientes ou
falta de provas.
A Renamo submeteu, junto do Conselho Constitucional, dois recursos
principais sobre o recenseamento eleitoral de Gaza, e a questão de quatro
candidatos da Frelimo a governadores provinciais. A Renamo punha em
causa a legitimidade de quatro candidatos da Frelimo que pretendiam
concorrer como governadores em províncias onde não eram residentes,
e como tal onde eles próprios também não podiam votar. O Conselho
Constitucional rejeitou a contestação da Renamo, concluindo que a lei não
retira o direito de tais candidatos de concorrerem em províncias onde eles
não são residentes, tanto mais que a lei não indica expressamente que a
residência seja um requisito.
5.4 O Contexto Pós-Eleitoral

A IEOM notou que este período foi caracterizado pelo ressurgimento da
desconfiança entre os principais actores, nomeadamente a Frelimo, a Renamo
e o MDM. A IEOM notou que os dois principais partidos da oposição, a
Renamo e o MDM, rejeitaram os resultados das eleições como fraudulentos.
A Renamo rejeitou os resultados à medida que eles iam sendo divulgados, e
exigiu que o partido no poder informasse o público sobre como o processo
eleitoral teria sido posto em causa. Algumas organizações da sociedade
civil também emitiram as suas declarações, as quais questionavam a
qualidade do processo. Em particular, a declaração conjunta da sociedade
29 https://www.dw.com/pt-002/elei%C3%A7%C3%B5es-em-mo%C3%A7ambique-renamoapresenta-recurso/a-51039792
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civil foi assertiva ao declarar que as eleições não foram livres, justas, nem
credíveis30. A situação de desconfiança continua a caracterizar o contexto
pós-eleitoral em Moçambique.

30		 https://cipeleicoes.org/eng/2019/11/05/frelimo-captured-electoral-process-says-civil-society/
(Acesso do dia 8 de Novembro de 2019). A declaração foi conjuntamente emitida pelo CIP, CDD,
WLSA, Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, Centro de Aprendizagem da Sociedade Civil,
Fórum das Rádios Comunitárias, o Observatório do Meio Rural, e Votar Moçambique.
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O Papel da Sociedade Civil
O Papel da Comunicação Social
Género e Direitos das Minorias
Segurança

6.1 O Papel da Sociedade Civil

A IEOM do EISA lamenta a demora na acreditação dos observadores nacionais,
facto que culminou com a não colocação de cerca de 3 000 observadores locais.
Esta situação foi particularmente prevalecente nas províncias de Gaza e da
Zambézia, embora outras províncias tenham sido também afectadas em
menor grau. A IEOM nota que registaram-se reclamações iguais em eleições
anteriores em Moçambique, incluindo nas eleições autárquicas de 2018. Ao
não acreditar de forma atempada os observadores, a IEOM reconhece que
Moçambique não se conformou totalmente com a ACDEG em garantir um
ambiente propício para a realização de eleições e para a plena participação
dos observadores nacionais e estrangeiros. Estes parâmetros exigem que
os estados acreditem atempadamente os observadores eleitorais de modo a
permitir a observação de todas as fases críticas do processo eleitoral.
A IEOM notou que a liberdade de associação, garantida pela Constituição,
é extensiva às organizações da sociedade civil, e permite que elas possam
operar e comentar sobre questões eleitorais. As OSCs informaram a IEOM
que elas interagem livremente com os órgãos de administração e gestão
eleitoral sobre matéria de natureza eleitoral e que participam nos processos
de educação cívica como forma de garantir uma participação pública
activa no processo. Contudo, algumas manifestaram preocupação quanto
à conduta de alguns elementos da polícia; para além disso, atrasos na
acreditação dos observadores nacionais e o assassinato de um observador
nacional e líder da sociedade civil teve um impacto negativo sobre a
68
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sua capacidade de se envolverem no processo eleitoral. A IEOM insta as
autoridades a continuarem com a trajectória de criar espaços para uma
plena participação da sociedade civil, de modo a aumentar a transparência
dos processos eleitorais.
6.2 O Papel da Comunicação Social

A Constituição de Moçambique oferece garantias sobre a liberdade de
expressão, o direito à informação, e o direito de antena. Também estabelece
um Conselho Superior da Comunicação Social, que é o órgão regulador. A
liberdade de expressão e de informação, conjugada com o direito de antena,
são fundamentais para o processo eleitoral, dado o seu impacto quanto ao
usufruto do direito de votar e de ser eleito.
A IEOM notou que o sector da comunicação social em Moçambique assume
duas formas; o sector do Estado, que inclui a Rádio Moçambique (RM) e a
Televisão de Moçambique (TVM), o Jornal Notícias, o Jornal Domingo, e o
sector privado, que compreende especificamente a TIM, STV, TV Sucesso,
TV Miramar, e uma meia dúzia de jornais. O artigo 50 da Constituição
obriga o Conselho Superior da Comunicação Social a assegurar o direito
à informação, a liberdade de imprensa e a independência dos meios
de comunicação social, bem como os direitos de antena e de resposta.
O Conselho compreende duas personalidades nomeadas pelo Presidente
da República, cinco membros eleitos pelo Parlamento, três representantes
da classe jornalística, e um representante das empresas jornalísticas. O
Conselho intervém na nomeação e exoneração dos directores gerais dos
órgãos de comunicação social do sector público. Esta disposição pode, em
parte, explicar a percepção de alguns partidos da oposição, de que embora
o sector público da comunicação social tenha melhorado o seu nível de
cobertura nestas eleições, o seu trabalho esteve largamente inquinado a
favor do partido no poder.
Através de contactos com representantes locais da comunicação social,
incluindo da imprensa escrita, televisão e rádio, a missão foi informada de
que não existe um código específico para eleições ao nível da comunicação
social. Este sector guia-se pela legislação nacional bem como pelos seus
próprios códigos de ética profissional para a cobertura eleitoral. Destes
contactos, a missão tomou conhecimento de que o Conselho Superior da
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Comunicação Social parece deixar espaço livre para a actuação dos órgãos
de comunicação social, sem interferir com as suas políticas editoriais.
A missão saúda o Conselho Superior da Comunicação Social pela sua
abordagem de não interferência, embora enfatize a necessidade de garantir
o acesso equitativo aos órgãos do sector estatal.
A missão notou que durante os primeiros dias da campanha eleitoral, a
comunicação social deu maior destaque aos candidatos presidenciais: Filipe
Nyusi (Frelimo), Ossufo Momade (Renamo), Daviz Simango (MDM) e Mário
Albino (AMUSI). Filipe Nyusi recorreu a outros meios, tais como vídeos e
mega propaganda (publicidade, cartazes e comícios) para atrair atenção à
sua campanha e ao manifesto da Frelimo. Muito embora a Renamo e o MDM
não estivessem tão munidos de recursos como a Frelimo, estavam melhor
equipados do que os outros partidos concorrentes. O espaço de campanha
mais comum usado pelos partidos políticos, para além daqueles com
representação parlamentar, foi a Rádio Moçambique, que era mais acessível.
Jornais como o Canal de Moçambique e o Savana reportaram, regularmente,
sobre a violência que teve lugar durante a campanha eleitoral. A IEOM
notou que a TVM e a RM deram considerável cobertura à Frelimo e ao
seu candidato presidencial, Filipe Nyusi. Contudo, deram pouco destaque
à informação relacionada com outros partidos, dando a entender que
tais partidos não disponibilizaram os seus programas de actividades. Na
sequência dos tumultos ocorridos num comício da Frelimo, no Estádio
Municipal de Nampula, onde dez pessoas perderam a vida, jornalistas
foram ameaçados e intimidados enquanto faziam a cobertura da tragédia,
tal como mais tarde foi reportado pelo MISA-Moçambique31. O uso das
redes sociais e do Facebook facilitou o acompanhamento das actividades da
campanha eleitoral por parte dos cidadãos.
Partidos políticos com os quais os observadores interagiram, mencionaram
que a cobertura tinha melhorado em comparação com eleições anteriores.
Contudo, foram reportados incidentes sugerindo um elemento de
desconfiança de alguns partidos políticos em relação a certos meios de
comunicação social. Num encontro com um jornal do sector público, a
31 https://mailchi.mp/16017102c337/misa-newsletter-07-de-outubro-de-3660037?e=f59aa7a8a1
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IEOM foi informada de que a Renamo, o MDM e a AMUSI não queriam que
os seus jornalistas os acompanhassem nas suas campanhas. Tal reflecte a
desconfiança em relação ao referido jornal. Para além disso, a missão notou
que alguns partidos políticos impediram a cobertura das suas actividades de
campanha por parte das rádios comunitárias. Três casos foram reportados
na Cidade de Maputo e na província da Zambézia, onde apoiantes da
Frelimo e da Renamo interferiram com o trabalho dos jornalistas. Eles
evocaram questões de segurança e suspeita de que alguns jornalistas do
sector público poderiam passar informação sobre as suas campanhas ao
partido no poder, e daí pôr em causa a sua segurança.
No dia da votação, a televisão pública e privada procederam à cobertura
do processo. A TVM e a STV transmitiram o processo de votação a partir
das primeiras horas, focalizando em Maputo, Beira, Zambézia e Nampula.
Antes do encerramento da votação, estações de televisão salientaram casos
de perturbações e irregularidades. A TVM foi a única estação televisiva
a transmitir os actos de votação dos candidatos presidenciais da Frelimo,
Renamo e MDM, excluindo o da AMUSI. No mesmo dia, a TVM organizou
um painel de debate sobre o processo eleitoral, o mesmo que viriam a fazer
mais tarde a STV, a TV Sucesso e a TV Miramar. A TVM também transmitiu
vídeos e entrevistas com os cabeças de lista da Frelimo nas mesas de voto. No
dia da votação, 15 de Outubro, a CNE procedeu, no seu centro de imprensa,
a uma avaliação preliminar do processo de votação, onde foram partilhados
alguns pontos-chave sobre como o processo tinha decorrido.
A IEOM do EISA notou as discrepâncias nos recursos e na capacidade
de cobertura eleitoral ao nível da comunicação social. A TVM e a RM
transmitiram informação a partir das diferentes províncias, recorrendo
ao centro de imprensa da CNE em Maputo, enquanto os outros meios de
comunicação estavam mais localizados. No dia da votação, Zito Ossumane,
director da Rádio Chuabo FM, uma estação radiofónica privada baseada
em Quelimane, Zambézia, tinha se posicionado para a cobertura do dia da
votação. Ele reportou que indivíduos não identificados tinham assaltado
a casa do jornalista Tomé Balança, que tinha estado posicionado para a
cobertura do dia da votação, torturando-o e ameaçando-o de morte32.
32 https://clubofmozambique.com/news/mozambique-elections-journalist-torured-threatenedwith-death-in-quelimane-deutsche-welle-144667/
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Depois do encerramento das urnas, a comunicação social virou o foco para o
processo de contagem. Enquanto alguns meios de comunicação realizavam
debates relacionados com os resultados da cidade e província de Maputo,
a TVM dava prioridade aos resultados de todo o país. A comunicação
social deu mais atenção aos locais onde os candidatos presidenciais tinham
exercido o seu direito de voto, com o foco sobre Filipe Nyusi, que votara na
Escola Secundária Josina Machel, na cidade de Maputo; Daviz Simango na
Beira; Mário Albino na cidade de Nampula; e Ossufo Momade na Ilha de
Moçambique. Contudo, dada a lentidão no processo de contagem (com a
excepção da cidade de Maputo), a comunicação social só poderia transmitir
resultados provenientes de um número reduzido de assembleias de voto.
De forma notória, a TVM transmitia resultados a partir das zonas onde a
Frelimo e Nyusi estavam a ganhar.
6.3 Género e Direitos das Minorias

A Constituição de Moçambique impõe a igualdade de todos os cidadãos
perante a lei, dessa forma reconhecendo e abraçando a diversidade. Isto é
crítico para o engajamento sobre as questões transversais tais como género,
os direitos de pessoas deficientes, e os direitos das minorias étnico-religiosas.
Como foi salientado na secção introdutória deste relatório, Moçambique
tem uma vasta diversidade populacional, exibindo uma rica diversidade
étnico-religiosa e cultural. Analistas defendem que a religião pode não ser
uma fonte de conflito, embora possa ser mobilizada como um dos factores
em torno de diferenças políticas ou para uma quebra na governação33.
O artigo 36 da Constituição de Moçambique reconhece o princípio da
igualdade de género. Moçambique é signatário do Protocolo da SADC
sobre o Género e Desenvolvimento, e da Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (CEDAW). As mulheres
constituíam 39% dos deputados do último parlamento eleito em 2014. Nas
eleições gerais de 2019, apenas cinco mulheres concorreram para os cargos
de governadores provinciais, de um total de 36 candidatos. A CAD tentou,
sem sucesso, colocar uma mulher como candidata presidencial, mas o seu
processo de candidatura não foi aprovado devido a problemas que tiveram
a ver com o facto de a sua documentação não estar em conformidade com os
33 Vide 2006, document pelo Banco Mundial,
		https://siteresources.worldbank.org/INTMOZAMBIQUE/Resources/DFID governance 0406.pdf
(Acesso de 10 de Novembro de 2019)
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requisitos legais. Na lista final dos candidatos presidenciais, permaneceram
quatro homens.
As mulheres constituíam 53,09% dos eleitores registados para as eleições
de 201934. A IEOM constatou que os partidos não assumiram medidas
afirmativas para a promoção da participação das mulheres e dos jovens.
Esta é uma área onde os partidos políticos devem prestar maior atenção
dentro das suas estruturas. Eles devem trabalhar no sentido de apoiar as
mulheres e os jovens a candidatarem-se para futuras eleições.
Apesar das mulheres e dos jovens constituírem a maioria dos apoiantes
nas actividades de campanha, tal não se reflecte na sua representação
como candidatos nas listas dos partidos políticos. Em encontros com
organizações da sociedade civil que lidam com questões do género, a IEOM
foi informada de que muitas vezes as mulheres enfrentam violência física,
assédio sexual e/ou danos psicológicos que as impedem de exercer os seus
direitos eleitorais, incluindo candidatarem-se a lugares públicos. É, por
isso, necessário realizar campanhas de consciencialização e de educação,
de modo a confrontar este desafio, uma vez que pode ajudar a prevenir e
combater a Violência Contra as Mulheres em Eleições (VAWIE)35.
6.4 Segurança

Em conformidade com o artigo 85(1) da Lei 8/2013, a Polícia da República
de Moçambique (PRM) é responsável por garantir a segurança do processo
eleitoral. Agentes da PRM foram colocados para garantir a segurança em
cada assembleia de voto. Contudo, a lei dispõe que em caso de necessidade,
devido a tumultos e violência, o presidente da mesa de voto pode pedir o
apoio de uma força policial especial, dando as suas razões para fundamentar
o pedido.
Agentes da polícia foram colocados em todas as assembleias de voto e
nos centros de apuramento dos resultados depois das eleições. Agentes
das polícia estiveram também presentes na maioria dos eventos ligados à
34 Os recenseamentos eleitorais anteriores não tinham dados desagregados em função do género
35		 Este é um conceito que tem suscitado crescente relevância global, e as OSCs moçambicanas
estão também a envidar esforços visando a sua apropriação e efectivação. Este foi um assunto
do interesse de vários stakeholders, tendo motivado a participação de todos os stakeholders em
Moçambique.
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campanha eleitoral. Enquanto a polícia tem a responsabilidade de cobrir
todos os eventos públicos para garantir a manutenção da lei e ordem,
foi observado que isto não estava a ser observado da mesma forma,
verificando-se a ausência policial em alguns eventos públicos. Por exemplo,
um dos candidatos presidenciais, Mário Albino, do partido AMUSI, foi
obrigado a cancelar actividades ligadas à sua campanha eleitoral em Cabo
Delgado, dado que a polícia não colocou à sua disposição um dispositivo de
segurança36. Em outras ocasiões, a missão foi informada por alguns partidos
políticos concorrentes às eleições, de que a polícia parecia mera espectadora
perante actos de intolerância.
Embora a missão tenha notado que havia casos em que agentes da polícia
agiam com profissionalismo, e tal lhes granjeava o respeito e a confiança
das partes envolvidas no processo, as suas capacidades variavam de uma
província para outra e de um distrito para outro. O assassinato do activista
Anastácio Matavele, em Xai-Xai (Gaza), no dia 7 de Outubro de 2019, quase
uma semana antes do dia da votação, por elementos de uma unidade
especial da polícia, veio revelar a ocorrência de casos de violência encoberta,
praticada por agentes do Estado. A IEOM reitera a sua recomendação
feita em relação às eleições autárquicas de 2018, para que as autoridades
reforcem o profissionalismo da polícia, de modo a criar um ambiente de
confiança pública.
A missão notou que os militares não eram visíveis nestas eleições,
com a excepção dos distritos do norte da província de Cabo Delgado. A
insurgência em Cabo Delgado constituiu uma verdadeira ameaça contra
a realização de todas as actividades ligadas às eleições, quer no período
pré-eleitoral, quer durante e depois das eleições. Um número estimado de
150 pessoas morreram como resultado da insurgência, que não mostrava
sinais de abrandar. Alguns eleitores viram negado o seu direito de voto, já
que os órgãos de administração e gestão eleitoral informaram que não seria
possível realizar eleições em sete assembleias de voto localizadas na zona.
A história de Cabo Delgado e da insurgência nos seus distritos setentrionais
ricos em gás, poderá vir a ser uma questão de grave preocupação no período
pós-eleitoral, uma vez que a província é o centro energético de Moçambique.
36 Vide, por exemplo, https:zitamar.com/Mozambique-political-process-bulletin-61-physicalattacks-presidential-candidates-new-renamo-junta-attack/ (Acesso de 9 de Novembro de 2019)
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A IEOM notou que devido ao incompleto processo de DDR e a consequente
cisão dentro da Renamo, a Junta Militar colocou uma verdadeira ameaça
ao exercício do direito ao voto, incluindo a liberdade de associação e de
movimento. O reportado ataque na estrada próxima à zona de operações da
Junta Militar, no centro de Moçambique, foi um sinal claro do perigo que ela
coloca quanto à realização de eleições livres.
A IEOM tomou nota de várias questões relacionadas com a segurança, que
vão neste relatório como Anexo H. a lista de incidentes cobre apenas os mais
graves que ocorreram durante o período em que a missão esteve no terreno.
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Conclusões e
Recomendações
7.1 Conclusão
7.2 Recomendações

7.1 Conclusão

O EISA saúda o povo de Moçambique pela participação em massa nas
eleições. A missão saúda os órgãos de administração e gestão eleitoral,
nomeadamente a CNE e o STAE, pela organização das eleições em
conformidade com a Constituição de Moçambique.
A missão nota que enquanto a estrutura dos órgãos de administração e
gestão eleitoral é específica ao contexto, e informada pela dinâmica política
moçambicana, consideração deve ser dada quanto à composição da estrutura
destes órgãos, de forma a dar resposta à questão da sua independência,
assim como do papel dos partidos políticos na sua actuação. Para além
disso, questões relacionadas com a cadeia de comando e a relação entre as
várias facetas destes órgãos devem ser analisadas e sujeitas a uma revisão.
A missão apercebeu-se da multiplicidade da legislação atinente ao processo
eleitoral. Para evitar lacunas, a legislação deve ser revista e aperfeiçoada.
Questões relacionadas com os cadernos eleitorais, particularmente no que
respeita a zonas como Gaza, devem ser tratadas de forma a garantir que haja
melhorias na confiança sobre o processo. As insuficiências apresentadas
neste relatório devem ser abordadas, como forma de evitar a rejeição dos
resultados de futuras eleições.
A IEOM tomou nota de que apesar de alguns desafios, tais como eleitores
verem denegado o seu direito de voto devido à insurgência na província
76
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de Cabo Delgado, eleitores nos outros pontos do país afluíram em grandes
números para exercitarem o seu direito de escolha, e fizeram-no de forma
livre.
A missão notou que o processo eleitoral teve lugar dentro do contexto de
reformas legislativas que tiveram como base recomendações de missões
de observação eleitoral, assim como em resposta a exigências de outras
partes interessadas no processo político moçambicano, tais como a Renamo.
Embora a missão reconheça a adopção de algumas das recomendações feitas
por missões de observação eleitoral anteriores, há ainda um conjunto de
reformas que precisam de ser implementadas de modo a reforçar o processo
eleitoral.
7.2 Recomendações

Tendo como base as suas observações sobre as eleições gerais de 2019 em
Moçambique, a IEOM do EISA apresenta as seguintes recomendações:
Ao Parlamento:

• Para garantir a codificação da Legislação Eleitoral Moçambicana,
o parlamento deve considerar a possibilidade de um processo de
revisão legislativa que seja mais abrangente e inclusivo.
• Para ter um órgão de administração e gestão eleitoral mais
profissionalizado, a IEOM recomenda que o parlamento faça uma
revisão da actual estrutura dos actuais órgãos, tendo em vista a
sua despolitização.
• Como forma de abordar a questão das ambiguidades no que
respeita à actuação dos órgãos de gestão eleitoral sob alçada da
CNE, a IEOM sugere que o parlamento clarifique a cadeia de
comando e garanta que a CNE tenha um controlo firme sobre o
STAE.
• Para melhorar a eficiência, reduzir os custos e aumentar o uso
racional dos recursos, a IEOM recomenda que o parlamento
considere a possibilidade de um recenseamento contínuo.
• Para garantir um acesso à justiça que seja mais realístico, a
missão sugere que o parlamento proceda a uma revisão quanto
aos prazos para a apresentação de queixas, depois de um debate
com as partes interessadas, para garantir que tais prazos sejam
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realísticos. Existe igualmente a necessidade de consolidar e
possivelmente codificar a legislação eleitoral de modo a evitar
múltiplas interpretações das várias disposições.
• Para garantir que o dinheiro não funcione como elemento para
subverter a vontade do povo, a IEOM sugere que o parlamento
pondere sobre a possibilidade de estabelecer parâmetros para o
financiamento dos partidos políticos, como forma de garantir um
plano de jogo nivelado e evitar a subversão da democracia através
do uso desregulado de dinheiro.
Aos órgãos de administração e gestão eleitoral:

• Para lidar com a questão da disponibilização tardia dos fundos,
a IEOM sugere que os órgãos de administração e gestão eleitoral
cumpram com as suas obrigações estatutárias, conforme o
estabelecido na lei.
• Para lidar com a questão da falta de confiança sobre os cadernos
eleitorais, a missão implora os órgãos de administração e gestão
eleitoral a melhorarem os mecanismos de inclusão de todos os
intervenientes no processo de recenseamento eleitoral e outros
processos que contribuam para melhorar a transparência e a
aceitação dos resultados.
• Para melhorar o nível de confiança por parte dos vários
intervenientes sobre os órgãos de administração e gestão
eleitoral, a IEOM insta estes a criarem um fórum de interacção
que também contribua para aumentar a confiança pública.
• Como forma de lidar com a questão da lentidão na acreditação
dos observadores, a missão implora os órgãos de administração
e gestão eleitoral a melhorar os seus mecanismos de acreditação
dos observadores, particularmente os observadores locais.
• Para conferir maior eficiência no processamento dos eleitores,
os órgãos de administração e gestão eleitoral são encorajados a
rever a organização das mesas das assembleias de voto, de modo
a garantir que o posicionamento das urnas não contribua para a
demora no processamento dos eleitores.
• Para melhorar a transparência e confiança no processo de gestão
dos resultados, a missão insta os órgãos de administração e gestão
eleitoral a elaborarem um guia prático a ser observado pelas suas
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instituições subordinadas, sobre a questão da observação dos
processos de gestão e processamento dos resultados.
Ao Governo:

• Para lidar com a questão do défice de confiança e de credibilidade
das instituições públicas, a IEOM insta as instituições públicas a
resolver as questões que lhe são remetidas de forma atempada,
tendo em conta a necessidade de evitar percepções que sejam
contrárias aos seus objectivos.
• Para lidar com os desafios inerentes a uma possível introdução de
um sistema contínuo de registo de eleitores, a IEOM insta o governo
de Moçambique a considerar a possibilidade de introduzir um
sistema de registo civil que contribua para melhorar o seu sistema
de registos.
• Para garantir a segurança e protecção dos eleitores e de outras
partes interessadas, e para evitar a denegação do direito de voto
devido a questões de segurança, a missão insta o governo de
Moçambique a resolver as questões de segurança que prevalecem
em algumas regiões do país.
• Para abordar a questão da falta de confiança sobre a polícia, a
missão apela ao Governo para que envide esforços que visem
a profissionalização das forças policiais e de todas as outras
instituições sob sua tutela.

Aos partidos políticos:

• Para abordar a questão da desigualdade de género, a IEOM insta
os partidos políticos a criarem mecanismos para a inclusão do
género, dos jovens e das pessoas com deficiência.

Ao povo de Moçambique:

• De modo a testar e reforçar os mecanismos de resolução de
conflitos, a IEOM insta o povo moçambicano a recorrer às
instituições estabelecidas para a justiça eleitoral, como forma de
garantir o aprofundamento da democracia.
• Para a construção de uma sociedade mais tolerante, a missão urge
o povo moçambicano a melhorar os seus níveis de tolerância e a
abraçar a diversidade para o aprofundamento da sua democracia.
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Anexo B
PLANO DE DISTRIBUIÇÃO DE OBSERVADORES DE LONGO PRAZO (LTO)

Team
Number

Location

Base

Team
Members

Nationality

Team 1

Maputo Province

Maputo

Ms. Yvette Ondinga

South African

Ms. Laetitia
Ntagazwa Petro

Tanzania

Mr. Luis Jimbo

Angolan

Ms. Clara Anzenza

Kenyan

Mr. James Lahai

Sierra Leonean

Mr. Djeri Akpo

Togolese

Ms. Aniusa De Silva

Guinea-Bissau

Mr. Siphesihle
Ndamase

South African

Ms. Princess Haman
Obels

Nigerian

Mr. Uffe Vierra

Guinea-Bissau

Mr. Edmar Nhaga

Guinea-Bissau

Ms. Maude
Nyamhunga

Zimbabwean

Mr. Patson Chitopo

Zimbabwean

Ms.Roselma Evora

Guinea-Bissau

Ms. Faith Titia Adu

Kenyan

Mr. Nhaga Cobna
Barreira

Guinea-Bissau

Ms. Chantal
Raharimalala

Madagascar

Mr. Saturino de
Oliviera

Guinea-Bissau

Mr. Janeo Casimiro

Guinea-Bissau

Ms. Susan Mwape

Zambian

Team 2

Team 3

Team 4

Team 5

Team 6

Team 7

Team 8

Team 9

Team 10

Niassa

Cabo Delgado

Nampula

Zambezia

Tete

Manica

Sofala

Inhambane

Gaza

Lichinga

Pemba

Nampula

Quelimane

Tete

Chimoio

Beira

Inhambane

Xai-Xai
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Core Team
Role

Name & Surname

Nationality

LTO Coordinator

Ms. Maria Brito

Cape Verde

Legal Analyst

Mr. Phillip Muziri

Zimbabwe

Political Analyst

Mr. Joseph Tapangu

Canada

Security Expert

Mr. Dries van Jaarsveld

South Africa
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PLANO DE DISTRIBUIÇÃO DE OBSERVADORES DE LONGO PRAZO (LTO) E DE
OBSERVADORES DE CURTO PRAZO (STO) NO DIA DAS ELEIÇÕES
Nr

Province

Base

Area of coverage

Name &
Surname

Nationality

Team 1

Maputo
Province

Maputo

Ka Mubukwana

Ms. Yvette
Ondinga

South African

Elisa Maria
Tavares Pinto

Guinea-Bissau

Izak Minaar

South African

Ms. Laetitia
Ntagazwa
Petro

Tanzanian

Meponda

Mr. Luis
Jimbo

Angolan

Chiuaula, Lulimile

Ms. Clara
Anzenza

Kenyan

Namanhumbiri
Montepuez

Nelio dos
Santos

Cape Verdean

Mr. Djeri
Akpo

Togolese

Mr. James
Lahai

Sierra Leonean

Gamuchira
Matshedza

Zimbabwean

Sandile
Khuboni

South African

Aniusa da
Silva

Guinea-Bissau

Tsepiso
Makwetla

South African

Leonard
Ndimikiwe

Burundian

Elba Pires

Cape Verdean

Gueri Lopez

Guinea-Bissau

Anna Jones

Gambian

Team 2

Team 3

Team 4

Team 5

Team 6

Team 7

Team 8
Team 9

Maputo
Province

Niassa

Cabo Delgado

Cabo Delgado

Nampula

Nampula

Nampula
Nampula

Maputo

Lichinga

Montepuez

Pemba

Nacala

Nampula

Nampula
Nampula

Marracuene

Ancuabe
Metoro

Nacala

Muecate
Imala

Murrupula
Muatala , Napipine
& Natikiri

Mr. Siphesihle South African
Ndamase
Team 10

Zambezia

Gurue

Gurue

Ms. Princess
Haman Obels

Nigerian

Mr. Uffe
Vierra

Guinea-Bissau
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Team 11

Team 12

Team 13

Team 14

Team 15

Team 16

Zambezia

Zambezia

Tete

Tete

Manica

Sofala

Mocuba
Town
Mocuba
Town

Tete

Tete

Chimoio

Beira

Namanjavera

Lugela

Tete

Moatize

Messica

Beira
(Manga Loforte
& Munhava &
Nhangau)

Jules Hoareau

Seychelles

Qiqa Nkomo

South African

Francis Acqua Ghanaian
Fatoumata
Sangare

Ivorian

Mr. Edmar
Nhaga

Guinea-Bissau

Ivy Pillay

South African

Ms. Maude
Nyamhunga

Zimbabwean

Sangwani
Mwafulirwa

Malawian

Mr. Patson
Chitopo

Zimbabwean

Ms.Roselma
Evora

Guinea-Bissau

Mr. Nhaga
Cobna
Barreira

Guinea-Bissau

Crystal Africa South African
Team 17

Team 18

Sofala

Inhambane

Beira

Inhambane

Dondo
(Savane & Dondo)

Jangamo
(Kumbana)

Jacob Goma

Zambian

Faith Titia
Adu

Kenyan

Ms. Chantal
Raharimalala

Madagascar

Mr. Saturnino Guinea-Bissau
de Oliviera
Team 19

Team 20

Gaza

Gaza

Chokwe

Chokwe

Chokwe
(Chilembene &
Sede)
Guija
(Mubanguene &
Canicado)

Ms. Susan
Mwape

Zambian

Vusi Gumbi

South African

Sa’adatu
Bowsan

Nigerian

Mr. Janeo
Casimiro

Guinea-Bissau
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AnEXO c
Mapa de Distribuição de Observadores de Longo Prazo (LTO)
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Cabo Delgado

Mr. Luis Jimbo

Mr. Djeri Akpo

Ms. Clara Anzenza

Mr. James Lahai

Team 6
TETE
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Nampula

Mr. Edmar Nhaga

Ms. Aniusa da Silva

Ms. Maude Nyamhunga

Mr. Siphesihle Ndamase
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Manica
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Zambezia

Mr. Patson Chitopo

Ms. Princess Haman Obels

Ms.Roselma Evora

Mr. Uffe Vierra
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Mr. Janeo Casimiro
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Mr. Saturino de Oliviera
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Anexo c
Mapo de Distribuição de Observadores de LTO e STO
no Dia das Eleições
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TETE
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NIASSA
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Team 5
Cabo Delgado

Team 6
Nampula

Mr. Luis Jimbo

Nelio dos Santos

Mr. James Lahai

Sandile Khuboni

Ms. Clara Anzenza

Mr. Djeri Akpo

Gamuchira Matshedza

Ms. Aniusa da Silva

Team 7
Nampula

Mr. Edmar Nhaga

Tsepiso Makwetla

Ms. Ivy Pillay

Leonard Ndimikiwe

Team 14
TETE

Team 8
Nampula

Ms. Maude Nyamhunga

Alba Pires

Sangwani Mwafulirwa

Gueri Lopez

Team 15
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Mr. Patson Chitopo
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Ms. Princess Haman Obels
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Team 1
Maputo

Team 2
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Team 19
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Team 20
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Team 18
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Team 12
ZAMBEZIA

Ms.Yvette Ondinga

Mr. Izak Minaar

Ms. Susan Mwape

Sa’adatu Bowsan

Ms. Chantal Raharimalala

Francis Acqua

Ms. Elisa Maria Tavares Pinto

Ms. Laetitia Ntagazwa Petro

Vusi Gimbe

Mr Janeo Casimiro

Mr. Saturnino de Oliviera

Fatoumata Sangare
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Anexo D
Programa de Formação e Indução

EISA ELECTION OBSERVER MISSION
TO THE 15 OCTOBER 2019 MUNICIPAL ELECTIONS
IN MOZAMBIQUE
STO Briefing Programme
DAY ONE – 10 OCTOBER 2019
TIME

TOPIC

PRESENTER/FACILITATOR

09:00 – 09:30

Welcome and introduction

Olufunto Akinduro

09:30 – 09:45
09:45 – 10:30

About the Mission
• ToRs
• Code of conduct (Signing of
observer pledge

International and regional benchmarks for elections

10:30 – 11:15

Tea/ Coffee Break

12:45 – 13:45

Lunch

11:15 – 12:45
13:45 – 15:15
15:15 – 16:15

16:15-16:30

2019 Elections in Mozambique
• The legal framework
2019 Elections in Mozambique
• The political environment
• The electoral system

Understanding the concept,
rationale and methodology of
election observation
• Observation vs monitoring
• Rationale and methodology of
observation

Tea/Coffee break

Olufunto Akinduro
Phillip Muziri
Phillip Muziri
Joseph Topangu
Lenny Taabu
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16:30 – 17:45

17:45-18:15

18: 15-18:30

Observer reporting requirements
• Reporting chain
• Reporting checklists/templates
• Practical exercise-Homework

Introduction to the use of tablets
• Operating the tablet
• Managing data and caring for tablet
accessories

Presentation of deployment plan

Olufunto Akinduro

Lenny Taabu

Noxolo Gwala

Housekeeping and end of day one

DAY TWO – 11 OCTOBER 2019
TIME

TOPIC

PRESENTER/FACILITATOR

08:30 - 10:10

Roles and responsibilities of
observers:
• Campaign observation
• Election day observation
• Post-election observation
• Guidelines for field work

Noxolo Gwala

10:10-11:10

Tea/Coffee Break and Group photo

12:45 – 13:30

LTO pre-election findings

Maria de Brito

Civil Society panel-perspectives on
the pre-election period

Centre for public integrity (CIP)
Youth group
Women group

11:10-11:40

11:40 – 12:45

13:30 –14:30

14:30 - 15:45
15:45 - 16:45

16:45- 17:30

17:30-19:00

STAE briefing on election procedures

LTO/STO Breakaway

Lunch

Use of popola system-practical

Security brief

Logistical matters and distribution of
deployment supplies
End of programme

STAE

Coordination Team

Noxolo Gwala

Buks Pieterse

Lenny, Usha and Noxolo
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EISA ELECTION OBSERVER MISSION
TO THE 15 OCTOBER 2019 MUNICIPAL ELECTIONS
IN MOZAMBIQUE
LTO OBSERVER BRIEFING AND ORIENTATION PROGRAMME

DAY ONE – 31 AUGUST 2019
TIME

TOPIC

PRESENTER/FACILITATOR

09:00 – 09:30

Welcome and introduction

Olufunto Akinduro

09:45 – 10:30

International and regional benchmarks for elections

Olufunto Akinduro

09:30 – 09:45

10:30 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 15:00
15:00 – 16:00

16:00 – 17:30

17:30

About the Mission
• ToRs
• Code of conduct (Signing of observer pledge)
Tea/ Coffee Break

2019 Elections in Mozambique
• The legal framework
Lunch

2019 Elections in Mozambique
• The political environment
• The electoral system

Understanding the concept,
rationale and methodology of election observation
• Observation vs monitoring
• Rationale and methodology of
observation

Observer reporting requirements•
• Reporting chain
• Reporting checklists/templates
• Practical exercise-Homework

Noxolo Gwala

Miguel de Brito
Miguel de Brito
Noxolo Gwala

Olufunto Akinduro

Housekeeping, tea break and end of day one
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DAY TWO – 1 SEPTEMBER 2019
TIME

TOPIC

PRESENTER/FACILITATOR

09:00 - 10:00

Roles and responsibilities of
observers:
• Electoral preparation activities
• Civic and voter education
• Campaign observation
• LTO skills set
• Guidelines for field work

Noxolo Gwala

Political Parties Panel- State of
readiness for the 2019 elections

FRELIMO, RENAMO and MDM

10:00-11:00
11:00-11:30

11:30 – 12:45
12:45 – 13:30

13:30 –14:30

14:30 - 15:45
15:45 - 16:00

16:00 – 16:15
16:15 -16:30

CNE briefing

CNE

Introduction to the use of
tablets
• Operating the tablet
• Managing data and caring for
tablet accessories

Lenny Taabu

Tea/Coffee Break

Lunch

Use of popola system-practical

Lenny Taabu

Evaluation/Feedback

EISA

Presentation of deployment plan
Tea/coffee break

Noxolo Gwala

End of day two and of the briefing and orientation programme

DAY THREE – 2 SEPTEMBER 2019
TIME

TOPIC

09:00-10:00

Civil Society panel-perspectives on Centre for public integrity (CIP)
the pre-election period
Centre for Democracy and
Development
JOINT

10:00 -11:00
11:00-12:00
12:00-13:00

PRESENTER/FACILITATOR

Logistical matters
Security brief

Distribution of deployment of
supplies

End of programme

Lenny and Noxolo
Dries

EISA Secretariat
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Anexo E
Declaração de Chegada

CHEGADA DA MISSÃO DE OBSERVAÇÃO ELEITORAL DO EISA
ÀS ELEIÇÕES NACIONAIS E PROVINCIAIS DE 2019
EM MOÇAMBIQUE
1 de Setembro de 2019
O Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África (EISA)
anuncia a chegada da sua missão de observação eleitoral (MOE) na
República de Moçambique para observar as eleições presidenciais,
legislativas e provinciais de 15 de Outubro de 2019. A MOE do EISA
está em Moçambique a convite do Ministério dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação de Moçambique, para realizar uma avaliação independente do
processo eleitoral.
A MOE do EISA é liderada por Sua Excelência, John Dramani Mahama,
ex-Presidente da República do Gana, tendo o Sr. Denis Kadima Diretor
Executivo do EISA como chefe-adjunto da Missão. A MOE é composta
por 20 Observadores de Longo Prazo e 22 Observadores de Curto Prazo,
provenientes de Organizações da Sociedade Civil e de Orgãos de Gestão
Eleitoral. Os observadores de longo prazo chegaram a Moçambique no dia
30 de Agosto de 2019 e os de curto prazo chegarão a 9 de Outubro de
2019. Os observadores de curto prazo partirão no dia 18 de Outubro e os
de longo prazo permanecerão no país até 30 de Outubro de 2019. O envio
de uma MOE do EISA para as eleições de 2019 é o quinto desde as eleições
de 1999.
A metodologia de avaliação da MOE do EISA é guiada pela Declaração
de Princípios para a Observação Eleitoral Internacional (DOP). A MOE
avaliará em que medida o enquadramento juridico e os procedimentos
legais no processo eleitoral de 2019 cumprem os compromissos e obrigações
de Moçambique estabelecidos nos seguintes instrumentos internacionais:
a Declaração da OUA/UA sobre os Princípios que Regem as Eleições
Democráticas; a Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governação; os
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Princípios para Gestão, Monitorização e Observação de Eleições (PEMMO)
e os Princípios e Directrizes Revistos da SADC que Governam Eleições
Democráticas.
Os observadores do EISA serão enviados às 10 províncias de Moçambique
e à cidade de Maputo, para observar os principais processos, começando
pelas campanhas eleitorais, atividades de pré- votação, dia das eleições e
atividades pós-votação. Após o dia das eleições, a MOE EISA emitirá uma
declaração com as suas conclusões preliminares e recomendações sobre o
processo eleitoral até o fim da votação.
Estas eleições são as sextas a serem realizadas desde a assinatura do Acordo
Geral de Paz de 1992 e coincidem com a assinatura do novo acordo de
paz assinado em Agosto de 2019. As eleições de 2019 são cruciais para a
reconciliação e consolidação de um ambiente pacífico onde a democracia
pode prosperar. Uma eleição pacífica e bem-sucedida, cimentará ainda
mais os ganhos democráticos obtidos pelo país na geração passada. O EISA
sente-se honrado em fazer parte deste momento histórico em Moçambique.
Para mais informações, favor contactar: Maria Brito mariab@eisa.org.za
(Coordenadora de Observação em Maputo);
Noxolo Gwala noxolo@eisa.org.za (Coordenadora da Missão em Joanesburgo)
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Anexo F
Declaração Preliminar

MISSÃO DE OBSERVAÇÃO DO EISA PARA AS ELEIÇÕES
PRESIDENCIAIS, LEGISLATIVAS E PROVINCIAIS DA REPÚBLICA
DE MOÇAMBIQUE DE 2019
17 DE OUTUBRO DE 2019
Introdução
O presente relatório apresenta as constatações, conclusões e recomendações
preliminares da Missão de Observação Eleitoral (MOE) do Instituto
Eleitoral para a Democracia Sustentável na África (EISA), destacada para o
acompanhamento das eleições presidenciais, legislativas e provinciais de
15 de Outubro de 2019 na República de Moçambique. Este documento
é elaborado ao mesmo tempo que decorre o processo de agregação
de resultados na sua fase preliminar. A MOE do EISA apresenta as
constatações feitas até o encerramento dos postos de votação e o primeiro
dia de agregação a nível distrital. O EISA emitirá um relatório final
cobrindo todo o processo eleitoral, após a proclamação dos resultados
finais do escrutínio.
A avaliação da Missão sobre o processo eleitoral também baseia-se nos
princípios e obrigações relativas a eleições democráticas estipulados nos
seguintes marcos de referência internacionais: a Declaração da União
Africana (UA) sobre os Princípios que Regem as Eleições Democráticas
(ACDEG), a Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governação, os
Princípios para Gestão, Monitoria e Observação Eleitoral, e o quadro legal
para a realização de eleições da República de Moçambique. A metodologia
de observação do EISA é guiada pela Declaração dos Princípios para
Observação Internacional e o seu código de conduta correspondente para
os observadores.
O EISA tem destacado Missões de Observação para as eleições em
Moçambique desde 1999 e possui representação no país desde 2004.
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Para as eleições de 2019, a Missão do EISA destacou 40 observadores
internacionais compostos por 20 observadores de longo prazo (OLP) e 20
observadores de curto prazo (OCP). A MOE do EISA é chefiada por Sua
Excelência John Dramani Mahama, antigo presidente do Gana, tendo como
Chefe Adjunto Denis Kadima, Director Executive do EISA, Os observadores
de longo prazochegaram a Moçambique no dia 26 de Agosto de 2019 e
foram alocados nas 10 províncias e na cidade de Maputo. Durante a sua
alocação pré-eleitoral, os OLP visitaram 99 distritos, onde observaram, entre
outras actividades, as campanhas eleitorais, a formação dos oficiais das
eleições/funcionários eleitorais e a distribuição de materiais eleitorais. Os
OLP também interagiram com as principais partes interessadas nos locais
onde foram alocados, incluindo as autoridades de administração eleitoral a
todos os níveis, a polícia, o judiciário, os partidos políticos, os observadores
domésticos e as organizações da sociedade civil (OSC). No dia da eleição,
os membros da Missão visitaram 249 assembleias de voto em 21 distritos
do país. Os OLPs permanecerão no país até 30 de outubro de 2019 para
observar a agregação de resultados e os processos de reclamações.
Este relatório apresenta um resumo da situação referente às campanhas
eleitorais; o estado de preparação dos Órgãos de Administração Eleitoral
(OAE); bem como o ambiente político e de segurança, incluindo as operações
de votação e contagem no dia das eleições e no primeiro dia de agregação
ao nível dos distritos.
Constatações Preliminares

Ambiente Político
As eleições nacionais de 2019 representam outro marco na história de
Moçambique, pois são as sextas eleições nacionais desde a adopção da
democracia multipartidária. A Missão do EISA elogia Moçambique por
cumprir com as suas obrigações de realizar eleições regulares. Semelhante
às eleições nacionais de 2014, o processo eleitoral de 2019 foi levado
a cabo num contexto de negociações políticas. As recentes negociações
culminaram na assinatura do terceiro Acordo de Paz desde o final
da guerra civil. O quadro legal e institucional para as eleições em
Moçambique foi amplamente moldado pelas negociações políticas que
foram intensificadas após as eleições de 2009. O Acordo de Paz de 2019
aborda aspectos importantes das divergências políticas pós-guerra civil,
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como descentralização de estruturas governamentais, desmobilização,
desarmamento e reintegração de ex-rebeldes. As eleições nacionais de 2019
são as primeiras eleições nacionais a serem realizadas desde a morte de
Afonso Dhlakama, o falecido líder do partido Renamo.
Embora o contexto pré-eleitoral tenha sido desprovido de violência
generalizada relacionada às eleições, havia profundas preocupações de
segurança movidas pela insurgência em alguns distritos da província
de Cabo Delgado. Além disso, o surgimento da Junta Militar da Renamo
na sequência dos conflitos internos no partido Renamo, decorrentes da
ascensão do Sr. Ossufo Momade como seu novo líder, contribuiu para
os problemas de segurança que antecederam as eleições no distrito
de Gorongosa, na província de Sofala. A Missão do EISA observou
com preocupação que as eleições ocorreram num momento em que a
desmobilização, desarmamento e reintegração dos 5221 combatentes da
Renamo ainda estavam por ser concluídas. Houve incidentes isolados de
confrontos violentos entre os membros dos partidos, destruição de material
de campanha,ataques armados, debandada e acidentes de trânsito que
ocorreram durante a campanha eleitoral.
A missão observou com preocupação o assassinato de Anastácio Matavele,
uma figura importante da sociedade civil, alguns dias antes das eleições.
O incidente levantou profundas preocupações porque os autores eram
membros da Unidade de Operações Especiais da Polícia de Intervenção.
O contexto político em Moçambique é profundamentecaracterizado pela
desconfiança das instituições, principalmente das autoridades eleitorais.
A falta de confiança do público moldou as negociações políticas e
as decisões originárias desse processo. O contexto das eleições de 2019
não foi diferente, pois a maioria das partes interessadas consultadas pela
Missão do EISA expressou sua falta de confiança no governo, na polícia,
na Comissão Nacional de Eleições (CNE) e no Secretariado Técnico de
Administração Eleitoral (STAE).
Enquadramento Jurídico
O quadro legal para a realização das eleições em Moçambique é
estabelecido pela Constituição, pela Lei para a Eleição do Presidente
da República e dos Deputados da Assembleia da República, pela Lei de
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Eleições das Assembleias Provinciais e Governadores de Província, pela
Lei de Recenseamento Eleitoral, pela Lei da Comissão Nacional de
Eleições, pela Lei dos Partidos Políticos e pela Lei de Imprensa.
A Constituição da República de Moçambique cria um órgão independente
de administração eleitoral (OAE), a Comissão Nacional de Eleições (CNE),
que é apoiada por um secretariado denominado Secretariado Técnico de
Administração Eleitoral (STAE). Na mesma, estão consagrados o princípio
do pluralismo político, a separação de poderes e os direitos fundamentais.
Como tal, a Missão concluiu que a Constituição da República de
Moçambique está alinhada aos valores da Carta Africana sobre a
Democracia, Eleições e Governação (ACDEG). A Carta estabelece que os
estados signatários, dos quais Moçambique faz parte, devem assegurar
os direitos civis e políticos que permitem aos cidadãos ter espaço para
exercer os seus direitos democráticos, além de criar instituições eleitorais
robustas que permitam aos cidadãos expressar a sua vontade política.
As negociações políticas, desde as eleições de 2014, levaram a alterações
constitucionais antes das Eleições Gerais de 2019. As mais notáveis dentre
as reformas são: maior descentralização da estrutura governamental
através da introdução de governadores provinciais eleitos indirectamente;
melhoria adicional do processo de reclamações descentralizadas (como
forma de remover a exigência de reclamação prévia ao nível da
assembleia de voto, antes de apelar aos tribunais distritais e ao Conselho
Constitucional); e a provisão que permite que litígios relativos à boletins
de voto possam ser resolvidos ao nível das Comissões Eleitorais Distritais
e não na Comissão Nacional de Eleições. A EOM do EISA observou com
satisfação que as suas recomendações feitas em 2018, quanto à remoção
da exigência de reclamações prévias, foram adoptadas.
O sistema eleitoral em Moçambique exige que as reclamações eleitorais sejam
apresentadas dentro de um prazo específico do processo eleitoral1. A MOE
EISA considera este sistema limitativo ao acesso à justica eleitoral. O acesso
à justiça deve estar disponivel em qualquer ponto do processo eleitoral.

1		 As reclamações sobre o recenseamento eleitoral devem ser apresentadas durante o período
reservado a essa fase do processo eleitoral.
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A EOM do EISA observa que, embora a estrutura eleitoral forneça uma
base suficiente para a realização de eleições competitivas, as alterações
frequentes e regulares da Lei Eleitoral, em todos os ciclos eleitorais, em
resposta às demandas de actores políticos, mantém uma abordagem ad hoc
às reformas legais. Essa abordagem deve ser reconsiderada, pois a mesma
incide apenas sobre as questões que surgem durante um determinado
processo eleitoral, sem uma visão holística do quadro jurídico, deixando,
portanto, de fora questões constitucionais mais amplas que afectam as
eleições.
Sistema Eleitoral
Nas eleições de 2019, pela primeira vez os moçambicanos votaram para a
eleição de Governadores de Província. Os governadores são eleitos através
de um sistema no qual o cabeça de lista do partido vencedor nas eleições
da Assembleia Provincial emerge como Governador de Província. Os
membros da assembleia provincial e governadores são eleitos através de
uma única votação. Algumas partes interessadas no processo, consultadas
pela EOM–EISA , levantaram preocupações sobre a falta de clareza, para
o eleitor, quanto ao facto deste estar a fazer duas escolhas através de um
boletim de voto. Portanto, a EOM do EISA gostaria de enfatizar que a
clareza na escolha dos eleitores é um aspecto importante da integridade e
transparência de um processo eleitoral.
Órgão de Administração Eleitoral
A Constituição de Moçambique prevê o estabelecimento de autoridades de
administração eleitoral. O modelo institucional para a administração de
pleitos eleitorais em Moçambique é peculiar e responde ao contexto e à
história do país. Tendo observado as eleições em Moçambique desde 1999,
o EISA nota que o quadro institucional para a administração de eleições
evoluiu ao longo do tempo e continua a ser indicativo do desafio contextual
geral, caracterizado pela falta de confiança entre a Frelimo e a Renamo.
A EOM–EISA gostaria de reiterar a sua observação anterior segundo a
qual, embora o modelo de administração eleitoral dos partidos políticos
possa ser considerado inclusivo, a representação dos partidos políticos
nas estruturas técnicas do órgão de administração eleitoral compromete
a competência técnica e profissionalismo exigido da instituição. Após
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15 anos de trabalho em Moçambique, a EOM–EISA é da opinião que, a
longo prazo, este modelo de administração eleitoral seja reconsiderado.
Espera-se que o modelo descentralizado de administração eleitoral,
adoptado em Moçambique, torne a administração destes processos mais
eficaz em todo o país. A EOM– EISA reitera o comentário feito em 2013,
2014 e 2018 sobre as lacunas na cadeia de relatórios, dos distritos para
as comissões eleitorais provinciais e subsequentemente para as estruturas
nacionais da Comissão Nacional de Eleições. Os observadores do EISA, nas
suasinterações com as comissões distritais e provinciais, notaram a falta de
clareza na linha de comunicação e prestação de contas entre os níveis mais
baixos e o nível nacional. Tais lacunas devem ser abordadas, como forma
de responsabilizar os níveis mais baixos perante a CNE, capacitando-a a
nomear e supervisionar estes elementos das suas estruturas. Com base nos
dados publicados pela CNE as mulheres consitituiram 53,09% dos eleitores
registrados para as eleições de 2019.
As eleições foram realizadas enquanto um caso que punha em causa a
credibilidade do recenseamento eleitoral estava em curso na ProcuradoriaGeral. Todas as partes interessadas consultadas pela MOE–EISA
levantaram preocupações sobre a credibilidade do recenseamento eleitoral
de 2019. Considerendo que as estatisticas dos eleitores consitutuem a base
para alocacao dos assentos no parlamento, esta questao atraiu a atencao e
comentarios significativos. A MOE-EISA observou as discrepâncias entre
os números do recenseamento eleitoral e os números nacionais do censo
populacional nas províncias de Gaza e Zambézia. O efeito foi uma reducao
de quatro assentos na provincia da Zambezi e um aumento de oito assentos
na provincia de Gaza.
A EOM–EISA observa que um recenseamento eleitoral credível é a base de
um processo eleitoral credível. Portanto, é de lamentar que as preocupações
com relação ao recenseamento eleitoral não tenham sido resolvidas antes
das eleições. A MOE–EISA é de opinião que a alocação de assentos com
base nos números do recenseamento eleitoral, e não nos números do censo
populacional, reforça a prática de politizar as estatísticas do recenseamento
eleitoral. Além disso, a ausência de um registro civil credível cria uma
lacuna na validação do recenseamento eleitoral.
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Recenseamento Eleitoral
A Constituição da República de Moçambique prevê o sufrágio universal. A
este respeito, os cidadãos que atingiram a idade de 18 anos são elegíveis
para votar. O recenseamento para as eleições municipais de 2018, realizado
em 53 municípios no início de 2018, permaneceu válido para as eleições
gerais de 2019. A CNE realizou um novo recenseamento, de 15 de Abril a
30 de Maio de 2019, a fim de abranger eleitores que não estavam registados
em 2018 e substituir cartões do recenseamento de 2018 perdidos. Os
aspectos operacionais do processo eleitoral também foram afectados
pelos desastres naturais que impactaram as infraestruturas e levaram à
deslocação da população em partes das províncias de Sofala e Zambézia.
Esses acontecimentos ditaram a prorrogação do período de recenseamento
em 15 dias. A EOM–EISA observou com satisfação o acolhimento da sua
recomendação de 2013, instando a CNE a fornecer dados estatísticos do
recenseamento eleitoral desagregados por género.
Campanhas Eleitorais
Os Observadores de Longo-prazo (OLPs) do EISA estiveram no terreno
durante os 45 dias de campanhas eleitorais, de 31 de Agosto a 12 de
Outubro de 2019. Durante esse período, os observadores acompanharam
as campanhas em 99 distritos.
Para as eleições deste ano, 180.000.000 de meticais foram atribuídos como
fundos públicos para as campanhas políticas. As partes consultadas pela
EOM–EISA mencionaram o desembolso tardio de fundos. Os fundos
foram disponibilizados em 30 de Agosto de 2019, um dia antes do início
do período da campanha, tendo levado tempo para as partes interessadas
desembolsarem os fundos às suas estruturas ao longo do país. Os partidos
menores foram os mais afectados pelo atraso no desembolso dos fundos das
campanhas partidárias, pois as suas campanhas dependiam amplamente
de fundos públicos.
No entanto, a EOM-EISA observa que as disposições legais relativas ao
financiamento partidário e de campanha não regulam o financiamento
privado das campanhas. Especificamente, não há limites para doações
privadas para campanhas. Esta lacuna deixa o processo eleitoral aberto à
influência indevida de doadores privados e fundos ilícitos.
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O período da campanha foi desprovido de violência generalizada, mas
houve incidentes que levaram à perda de vidas durante as campanhas, tais
como acidentes de viação e tumultos. A EOM–EISA notou uma tendência
de intolerância política demonstrada por confrontos entre militantes de
diferentes partidos e destruição de materiais de campanha de partidos
rivais, tendo testemunhado também alguns actos de intolerância durante
a fase da campanha1. Por exemplo, no distrito de Angónia, na província de
Tete, os líderes tradicionais alegadamente proibiram os partidos da oposição
de fazerem campanha nas suas áreas de jurisdição. Durante o período
de campanha, a EOM-EISA também observou alguns casos de ataques a
candidatos em algumas províncias como Zambézia e Maputo. A EOM-EISA
condena tais actos de intolerância e intimidação.
Os OLPs do EISA também observaram o uso de recursos estatais por todos
dos actores eleitorais nas suas áreas de influência. Os observadores viram
viaturas do governo com chapas de matrícula cobertas por materiais de
campanha eleitoral.
Alguns dos partidos da oposição consultados pela MOE expressaram
insatisfação com a cobertura injusta dos media (Companhias Moçambicanas
de Difusão) das suas campanhas.
Género, Juventude e Pessoas com Deficiência
A Constituição prevê a igualdade perante a lei. Moçambique é parte
do Protocolo da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral
sobre o Género e Desenvolvimento e pauta pelo princípio da igualdade
de género. A missão observa que a participação das mulheres no período
pré-eleitoral foi evidente, particularmente no processo da campanha. No
entanto, existe uma demanda contínua para que os partidos políticos
aumentem a participação das mulheres, pois não há paridade de
género em relação às posições de responsabilidade. Queixas semelhantes
são feitas com relação aos jovens, que são a base das actividades da
1 Como exemplo de alguns actos de intolerância, pode-se referir o facto de que, em algumas áreas,
como Tete, os líderes tradicionais teriam impedido outras partes que não a FRELIMO de fazer
campanha nas suas áreas de jurisdição; em outras, a FRELIMO foi alegadamente recolher os
cartões dos eleitores ou registar os dados contidos nesses cartões.
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campanha, conforme observado durante o período da campanha eleitoral.
A EOM observa que o quadro jurídico permite que pessoas com deficiência
sejam assistidas por pessoas da sua escolha. As mulheres constituem
53,09% dos eleitores registrados em Moçambique.
No entanto, em termos de representação das mulheres em posições
electivas, os números são muito mais baixos. O parlamento cessante
tinha 39% de mulheres representadas. Nas eleições de 2019, não havia
candidatas no escrutínio presidencial. E dos 30 cabeças de lista das
Assembleias Provinciais, apenas 5 eram mulheres.
Papel dos Serviços de Segurança
A EOM observa que é papel da Polícia garantir eleições pacíficas. Durante
o processo de observação, a Missão observou que alguns dos intervenientes
críticos no processo eleitoral de Moçambique não confiavam nas forças de
segurança do Estado, que alegavam ser tendenciosas a favor do partido
no poder. A EOM observou, no entanto, que na maioria dos distritos
visitados, a Polícia era vista como profissional e, de facto, cumpria as suas
funções com profissionalismo. Em vários casos, os agentes da polícia foram
vistos a cumprir as suas funções profissionalmente. Ao mesmo tempo,
alguns incidentes ocorridos durante a fase da campanha apontaram para
a necessidade de garantir maior profissionalização da força policial2. Por
exemplo, o assassinato do Sr. Anastácio Matavel, um líder da sociedade
civil, a 10 de Outubro, em Xai-Xai, na província de Gaza, foi atribuído a
membros da unidade especial da força de intervenção rápida.
Preparação do Órgão de Administração Eleitoral
Com base nas observações do período pré-eleitoral e nas actividades
do OAE, a EOM concluiu que o mesmo estava pronto e preparado para
realizar as eleições no dia 15 de Outubro de 2019.
A EOM felicita as autoridades pelos esforços envidados para garantir que os
moçambicanos que vivem no estrangeiro e os indivíduos com funções no
dia das eleições fossem capazes de votar. Estas medidas contribuíram para
tornar o processo mais inclusivo.
2 Elementos da polícia foram denunciados no assassinato de um membro de um grupo de observação
eleitoral da sociedade civil, a 9 de Outubro de 2019 em Xai-Xai.
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Os preparativos da CNE e do STAE foram guiados pelo calendário
eleitoral. De modo geral, a CNE-STAE respeitou o calendário. A formação
da equipa eleitoral ocorreu em grande medida dentro do cronograma.
Sociedade Civil
A EOM–EISA observa com preocupação os atrasos na acreditação dos
observadores domésticos. Com base nas suas consultas com grupos da
sociedade civil, a missão constatou que a principal plataforma para os
observadores domésticos recebeu acreditação em tempo oportuno para
apenas metade dos seus observadores. A EOM–EISA observa que houve
queixas semelhantes durante as eleições anteriores. Portanto, a EOM–EISA
insta as autoridades moçambicanas a não pouparem esforços na criação de
um ambiente propício para os observadores nacionais e internacionais,
conforme estipulado no artigo 22. º da ACDEG.
Constatações do Dia da Eleição
As operações foram realizadas numa atmosfera calma durante todo o dia.
A julgar pelas filas na maioria das assembleias de voto no momento da
abertura, os moçambicanos mostraram uma ânsia de exercer o seu direito
cívico. O processo foi, de modo geral, bem organizado, apesar de existirem
irregularidades isoladas, comunicadas pelos observadores do EISA. A
EOM–EISA observou que, devido à situação volátil em Cabo Delgado,
sete assembleias de voto não foram abertas no dia da eleição.
A maioria das assembleias de voto visitadas (94%) abriu no horário estipulado
(7:00 horas), enquanto outras poucas abriram mais tarde, porém dentro
de 15 minutos da hora de abertura oficial. Os procedimentos estipulados
para a abertura e votação foram seguidos em grande medida em todas as
assembleias de voto visitadas.
Foi notória a participação de mulheres como funcionárias eleitorais, agentes
partidárias e observadoras, pois 51% dos funcionários eleitorais, 28% dos
agentes partidários e 38% dos observadores domésticos encontrados no dia
da eleição, eram mulheres. A EOM–EISA também observou que os jovens
participaram do processo de forma significativa nas mesmas funções.
Os oficiais da segurança eram visíveis em todas as assembleias de voto
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com uma postura considerada discreta. A maioria das assembleias de
voto visitadas (79%) foi acessível a pessoas com deficiência. As assembleias
de voto inacessíveis foram aquelas localizadas em pisos superiores ou em
instalações com superfícies muito ásperas. No processo de votação foi
dada prioridade a pessoas com deficiência, idosos, mães lactantes e outras
pessoas que necessitassem de assistência.
Os agentes partidários estiveram presentes em todas as assembleias
de voto visitadas e foram autorizados a cumprir o seu mandato sem
impedimento, sendo os partidos predominantes, a Frelimo, a RENAMO e
o MDM. Alguns partidos políticos menores não delegaram agentes para
assistir ao processo em sua representação.
Os observadores do EISA em Chókwè, província de Gaza, foram informados
sobre a detenção de 9 agentes partidários do partido Nova Democracia,
alegadamente por uso de documentos de acreditação falsos.
Em 15 das 215 assembleias de voto visitadas, os observadores notaram
rupturas ao processo, e em 10 destes casos, o processo de votação foi
parado para resolver várias situações. A equipa de observadores na cidade
portuária de Nacala testemunhou um incidente em que dois funcionários
eleitorais foram presos após serem encontrados com boletins de voto
pré-preenchidos.
Os observadores do EISA estiveram presentes em 20 postos eleitorais para
o encerramento das urnas. O processo foi pacífico e ordeiro. No entanto,
houve casos em que foram notadas discrepâncias entre o número de
boletins de voto nas diferentes urnas. Considerando que todos os eleitores
receberam o mesmo número de boletins, as discrepâncias não puderam
ser facilmente explicadas. Os observadores também notaram o ritmo lento
da reconciliação dos boletins e os processos de contagem que foram até altas
horas da noite. O procedimento foi tedioso e demorado. Isso está associado
ao grande volume de boletins de voto fornecidos às assembleias de voto
e ao processo de cancelamento dos boletins não utilizados. A EOM–EISA
considera que estes processos poderiam ser mais simplificados.
Processo de Agregação
Todos os observadores do EISA, com excepção do distrito de Chókwè e da
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cidade de Tete, permaneceram no terreno para acompanhar o processo
de agregação a nível distrital. Os observadores do EISA tiveram acesso
aos centros de agregação distritais nas suas áreas de actuação. No entanto,
observou-se que, na maioria dos centros visitados, a agregação ao nível
distrital ainda estava por começar. Os observadores foram informados
que a agregação teria início no dia 17 de Outubro de 2019.
Observadores do EISA em Chókwè, província de Gaza, notaram que o
Director da STAE inicialmente se recusou a informar onde a agregação
teria lugar, ou em fornecer qualquer informação sobre o processo. Em Tete,
observadores do EISA foram informados que apenas o pessoal técnico do
STAE estava autorizado a participar do processo de agregação.
Os Observadores de Longo-Prazo (OLPs) do EISA continuarão a observar
o processo de agregação ao nível distrital e provincial ao longo da semana
seguinte.
Recomendações
Com base nas suas observações até à data, a EOM–EISA faz as seguintes
recomendações:
• O Parlamento deve considerar uma revisão legislativa mais
inclusiva e holística que assegure a codificação da lei eleitoral
moçambicana.
• O Parlamento deve considerar novas reformas para reforçar
o quadro institucional para a administração eleitoral, a fim
de tornar as estruturas provinciais e distritais responsáveis
perante a CNE. Devem igualmente ser consideradas novas
reformas para harmonizar a política e o braço técnico do
órgão de administração eleitoral, preferencialmente num único
órgão independente.
• A CNE-STAE deve ater-se aos prazos estatutários para o
desembolso de fundos de campanha para os partidos políticos.
• A CNE-STAE deve rever os procedimentos de acreditação dos
observadores domésticos, de modo a assegurar uma consideração
atempada, simples e eficiente dos pedidos de acreditação.
• A CNE deve tomar medidas para simplificar e acelerar o process
de reconciliação e contagem de votos.
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• Os partidos políticos devem tomar medidas mais deliberadas
para adoptar acções afirmativas para promover a participação
de mulheres, jovens e pessoas com deficiência.
• A EOM recomenda que a polícia continue a desenvolver os níveis
de confiança dos intervenientes do processo eleitoral através da
profissionalização reforçada.
• Deve haver meilhor transparencia em futuros exercicios de
registos de eleitores.
Conclusão Preliminar
A EOM–EISA felicita a República de Moçambique por observar as normas
democráticas através da realização de eleições regulares e do empenho do
país em prol da paz sustentável. Cientes do facto que o processo ainda está
por ser concluído, a EOM–EISA observa que os procedimentos do dia da
eleição foram realizados de forma satisfatória. No entanto, aspectos-chave
do processo, como os desafios de segurança, o recenseamento eleitoral,
as campanhas e a acreditação selectiva de observadores comprometeram
a integridade das eleições.
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Anexo G

COMUNICADO SOBRE O ASSASSINATO DO SR. ANASTÁCIO MATAVEL

		
A Missão de Observação Eleitoral (EOM, na sigla em inglês) do EISA lamenta
profundamente e condena fortemente o assassinato do Sr. Anastácio
Matavel, Diretor Executivo do Fórum Provincial das ONG’s da Província
de Gaza (FONGA) e ponto focal da ‘Sala da Paz, uma importante
plataforma da sociedade civil para a coordenação do envolvimento das
organizações da sociedade civil (OSC) no processo eleitoral de 2019.
A EISA reconhece o papel central dos cidadãos-observadores na defesa
da integridade do processo eleitoral. A presença de cidadãos observadores
profissionais não-partidários é um indicador-chave de um contexto eleitoral
livre de medo e intimidação. É também um indicador da transparência e
abertura do processo eleitoral.
Desde a chegada dos observadores de longo prazo da EISA na província de
Gaza, em Setembro, houve uma tendência súbtil de se efectivar a supressão
das operações da sociedade civil na província de Gaza. Cidadãosobservadores estão a enfrentar desafios no processo de acreditação,
ao mesmo tempo que vêem o acesso negado a alguns aspectos do processo
eleitoral, como a observação da distribuição de materiais eleitorais.
A EOM do EISA também está preocupada com o recente reconhecimento
de que os autores do assassinato de Matavel são oficiais do Grupo de
Operações Especiais (GOE), da Unidade de Intervenção Rápida (UIR), um
força de elite da Polícia da República de Moçambique. O envolvimento
de uma entidade do Estado em tais actos de violência não deve ser
menosprezado, pois criou uma atmosfera de medo e intimidação entre
a comunidade de observadores cidadãos não-partidários e independentes
em Moçambique.
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O EISA manifesta solidário com a comunidade de cidadãos-observadores
não-partidários e independentes que se encontram em Moçambique neste
momento, e apela à responsabilização dos autores deste acto de violência.
A EOM do EISA solicita ainda ao governo de Moçambique que se lembre
das suas obrigações plasmadas no artigo 22 da Carta Africana sobre
Democracia, Eleições e Governação, de criar um ambiente propício para
a implementação de mecanismos nacionais independentes e imparciais de
controlo ou de observação de eleições. Esse ambiente propício proporciona
liberdade de movimento e acesso total a todo o processo, por parte de
todos os observadores.
A EOM do EISA aproveita esta oportunidade para manifestar preocupação
face a informações recebidas que lhe chegaram, nomeadamente sobre
a possível restrição do acesso de observadores ao processo de total em
algumas províncias de Moçambique, como os casos de Gaza e Zambézia.
A EOM do EISA solicita, assim, ao Governo de Moçambique e às autoridades
eleitorais a todos os níveis que garantam livre acesso a todas as fases do
processo eleitoral, desde o nível distrital até o nacional.
As nossas condolências à família do Sr. Matavel e à comunidade dos
cidadãos-observadores não-partidários e independentes em Moçambique.
Incentivamos a todos os cidadãos- observadores a assumir as suas
responsabilidades em conformidade com o Código de Conduta aprovado
pelas autoridades eleitorais. Apelamos às autoridades eleitorais a conceder
acesso total aos observadores, especialmente no dia das eleições e durante
o apuramento dos resultados.
Para mais informações sobre a EOM do EISA, queira por favor entrar em
contacto com a Sra. Maria Brito, através do e-mail mariab@eisa.org.za
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Anexo H
Incidentes de Segurança Reportados

Date

Province

District,
Town

Incident

Victims

Impact
on the
Elections

2-Sep

Cabo
Delgado

Muidumbe,
Chitundo

Attack by
insurgents

1 x Man
killed

Insurgency
–severe

3-Sep

Cabo
Delgado

5-Sep

Sofala

9-Sep

Cabo
Delgado

Muidumbe,
Nguri

9-Sep

Cabo
Delgado

10-Sep

Cabo
Delgado

1x
insurgent
killed

Insurgency
– severe

Attack on
Northbound
bus between
Nhamantanda
and Gorongosa

5x
passengers
injured

Crime
– none

Palma, Olumbe

Insurgent attack

Muidumbe,
Quiterajo

3 attacks by
Insurgents

2x
wounded, 1
x missing

Macomboa da
Praia, Mbau

Insurgent attack
one young
man returning
from farmland.
Twarted when
he killed one
insurgent with
bow & arrow

3 x killed
Insurgents
ambushed
“Machambas”
returning from
vegetable gardens

• 06h00: 70
km west of
Quiterajo attack
on farms
• Attack on town
and burning of
houses
• 19h00 attack on
police base

• 2 x women
abducted
• 2 x killed
• 7 x police
killed

Insurgency
– severe
Insurgency
– severe

Insurgency
– severe
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11-Sep

Nampula

Nampula

13-Sep

Nampula

Malema

16-Sep

Cabo
Delgado

Mocimboa da
Praia, Marere

16-Sep

Nampula

Nampula

10 x Died
After Pres Nyusi
address at
staduim people
people wanted to
leave but due to
gates being closed
people started to
push and resulted
in a disaster

Attack on taxi
travelling from
Cuamba (Niassa)
to Malema:Driver
killed &
passengers
robbed.

1 x killed

Second taxi
stopped at
the scene and
passengers also
robbed

Insurgents armed 0 x injuries
with a AKM and
machetes were
seen around a
village. Military
were informed &
Insurgents fled.
Villagers fled area
out of fear.

Renamo
candidate for
Governers
mothers house
was burned
down. Police
make it out as
criminal but
witness reports
and the high
profile of the
person can not be
ignored.

Neighbours
helped
mother
escape

Accident
– none

Crime
– none

Insurgency
– severe

Intimidation
– medium
to high
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17-Sep

Manica

Gondola,
Zepinga

23-Sep

Cabo
Delgado

Muidimbe,
Limata

23-Sep

Cabo
Delgado

Mocumboa da
Praia, Mbau

26-Sep

Sofala

Dondo

26-Sep

Zambezia

Milange

Armed attack
on N6 road from
Beira to Chimoio
03h00:Driver &
helper injured
05h00:2 x men
in a truck been
shot. Police
intervention
rescued 4 x
citizens who had
been kidnapped
by attackers.

10h00 insurgents
beheaded
two men aged
between 28 & 30
working in their
fields

Insurgent attack
village lasting
from 06h00 13h00 Half of
village house
burned down
plus Frelimo
headquaters set
on fire. Mbau has
5 588 registered
voters in 10
polling stations

5 x people
injured

Crime
none

2 x killed

Insurgency
- severe

15 x killed

Insurgency
– severe

No serious
Police
injuries
Commander
assaulted by MDM
youth

2 x died
2 x Frelimo
members
succumbed due to
their
injuries sustained
in a attack on 9
Sep

Intimidation
– medium
to high
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30-Sep

Sofala

Dondo

30-Sep

Nampula

Missoril, Lunga

1-Oct

Cabo
Delgado

2-Oct

Sofala

Mocimboa da
Praia
Antadora,
Namatil,
Somala,
Mungeleue,
Muidumbe

5-Oct

Cabo
Delgado

7-Oct

Gaza

7-Oct

Inhambane

10-Oct

Maputo

15-Oct

Niassa

Macomia,
Quiteraja

Xai-Xai

Maputo
outskirts

20 x Renamo
supporters
in caravan
prosession
injured when
MDM motorcycle
cavalcade drove
into them.

Frelimo HQ
burned down
by Renamo
supporters

20 x injured

Intimidation
– meduim
to high

0 x injuries

Intimidation
– meduim
to high

Village houses
burned down &
rice crops seized
by insurgents

Undisclosed
number of
kidnapped
people

Insurgency
– severe

Vehicle ambushed
at 05h00 en route
from Gorongosa
to Nhamantande
at Punue river
bridge

1 x killed,
3x
wounded

Crime
– none

56 x
insurgents
killed

Insurgency
– severe

Director of
FONGA (Csos)
shot by hit
squad. 4 x UIR
Police members
involved

1 x killed

Intimidation
– High

Renamo secretary 1 x killed
for vilanculos
murdered

MDM Candidate
(Head of List)
vehicle shot at

No injuries

Intimidation
– High

Security Forces
supported
by Russians
Offensive started
with attacks on
insurgent bases at
Marere

Maniamba Logo, Renamo burned
Milagne
down 6 x voting
stations

2 x security
forces killed

Complete
destruction

Intimidation
– High

Intimidation
– Meduim
to High
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15-Oct

Nampula

Nacala Porto

15-Oct

Zambezia

Quelimane

14/15
Oct

Cabo
Delgado

Mocimboa da
Praia, Mbau

15-Oct

Tete

Unknown
location

20h00: Police
shooting actions
to diperse a
Renamo resulted
in chaos

1 x killed
4x
wounded

Police fired
shots to dispurs
voters waiting for
results, resulting
in voters
throwing stones
and burning tyres

no x injuries

Renamo woman’s
League President
Babula Francisco
& her husband
were murdered

2 x killed

Unknown
For two days a
casualties
Artillery Coup
was excecuted
between the
Messalo & Muera
river area to drive
insurgents out of
the area

Training/
capability
not
A political

Training/
capability
not
A political

Insurgency
– severe

Intimidation
– High
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Sobre o EISA
EISA é uma organização não-partidária e não governamental pan-africana
criada em 1996. Procura excelência na promoção de eleições credíveis,
participação dos cidadãos e fortalecimento de instituições políticas
para uma democracia sustentável em África. Propõe alcançar os seus
objectivos através da assistência técnica e capacitação dos Órgãos de
Gestão Eleitoral (OGE), partidos políticos, parlamentos, departamentos
relevantes de órgãos intergovernamentais e Organizações da Sociedade
Civil (OSC) em todo o continente africano. O EISA prevê um continente
africano em que a governançao democrática, os direitos humanos e a
participação dos cidadãos sejam mantidos num ambiente pacífico. O
Instituto tem uma história de sucesso em fornecer assistência técnica e
aconselhamento a seus parceiros pan-africanos, sub-regionais e nacionais
em todo o continente, para construir estruturas institucionais sustentáveis
para a governanção democrática.
Com sede em Joanesburgo, África do Sul, os escritórios atuais e passados do
Instituto incluem Angola, Burundi, República Centroafricana, Chade, Costa
do Marfim, República Democrática do Congo, Egito, Quênia, Madagascar,
Mali, Moçambique, Ruanda, Somália, Sudão, Zâmbia e Zimbábue.
A observação eleitoral fornece uma base importante para o apoio do EISA
aos processos democráticos em África. Através do envio de suas missões
internacionais de observação, o EISA fornece uma avaliação profissional
independente dos processos eleitorais, que cria uma base para reformas
eleitorais. Através de suas missões de observação, o Instituto também
pode identificar e documentar áreas de apoio na fase pós-eleitoral para
informar seu apoio pós-eleitoral nos países anfitriões. O EISA serve-se
também de suas missões de observação eleitoral como uma plataforma de
lição aprendida para Órgãos de Gestão Eleitoral (OGE), Organizações da
Sociedade Civil (OSC) no continente na medida em que as suas missões
são compostas por representantes de OGEs e OSCs de países que em breve
realizarão eleições.
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