
 

 

 

 

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO DE MOÇAMBIQUE 

MDM 

PRESIDENTE 

 

Convidamos aos ilustres jornalistas para, em poucas palavras, 

transmitirmos o nosso sentimento em relação ao processo de 

recenseamento eleitoral em curso nas autarquias do pais. 

Com todo respeito queiram receber os nossos cumprimentos e 

agradecimentos por terem encontrado parte do vosso tempo para 

estarmos aqui na sede nacional do MDM. 
 

1. Uma vez conhecida a data do início do recenseamento eleitoral, 

pressupunha-se que a capacidade de mobilização e 

aprovisionamento de recursos e equipamento para dar resposta 

a um recenseamento eleitoral de raiz, estivessem assegurados, 

considerando que as eleições municipais são cíclicas. Pelo que se 

vive hoje, de uma forma generalizada e sem precedentes mostra 

negligência e incompetência profissional o que exige ao órgão 
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como STAE, pelo que é preciso sindicância e auditoria para se 

apurar o quanto os moçambicanos se vêm prejudicados; 

2. Para um processo complexo como este, a qualidade do 

equipamento e acessórios é fundamental, PRIMEIRO PARA 

GARANTIR A estabilidade e transparência do processo, segundo 

para dar credibilidade e confiança do processo. Dai que 

conhecido o processo e obrigações legais para aquisição e 

fornecimento de bens ao estado, o STAE assumindo as 

responsabilidades delegadas pelos moçambicanos, exigimos que 

publique em documento escrito fundamentando os contornos 

dos seus procedimentos, provando a sua concordância com a lei 

incluindo os respectivos custos de aquisição  

3. Considerando que um Recenseamento Eleitoral pressupõe 

recursos humanos para dar vasão a demanda e cumprir com a 

ética e profissionalismo justificando os honorários dos nossos 

impostos, pois o ritmo e os rendimentos diários levados acabo 

pelos brigadistas deixam muito a desejar no cumprimento da 

almejada abrangência dos potenciais eleitores, o que fragiliza a 

nossa democracia, o direito de eleger e ser eleito e priva aos 

moçambicanos de participarem na construção da sociedade; 

pelo que é importante conhecermos o nível de transparência 

realizado no recrutamento destes brigadistas.  
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Gostaríamos também de adicionar algumas verdades vividas: 

3.1. Não reconhecimento de alguns documentos de 

identificação como é o caso de espera Bilhete de 

Identidade (documento que contra a vontade do cidadão 

a sua emissão acaba longo período para além dos 15 dias 

estipulados), o Antigo Cartão de Eleitor, o BI vitalício, são 

situações que embaraçam os Moçambicanos nos postos 

de recenseamento; 

3.2. O cruzamento de dados de residências dos Cidadãos 

Eleitores quando da sua inscrição pelo sistema, 

atribuindo-se a este um endereço alheio; 

3.3. A violação do artigo 11 da Lei nº05/2013, de 22 de 

Fevereiro, no seu nº 1, onde o eleitor, mesmo vivendo no 

limite de um Bairro, próximo do Posto de Recenseamento 

de Outro bairro, é forçado a deslocar-se ao encontro do 

Posto, pertencente a sua circunscrição geográfica; 

3.4. A falta de identificação visível dos elementos 

constituintes das Brigadas, fazendo-os confundir com 

cidadãos eleitores comum; 

3.5.  A não interdição de membros de Partidos Políticos com 

interesses alheios que ensaiam organizar bichas e 
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distribuição de senhas para um determinado grupo e, 

nalgumas vezes, estes passam de testemunhas, 

alicerçando-se aos seus poderes políticos; 

3.6. O não cumprimento na íntegra, da alínea d) do artigo 16, 

da Lei nº5/2013, de 22 de Fevereiro, onde em algumas 

brigadas, recusam a fornecer aos Fiscais dados relativos 

ao acto; 

3.7. Interdição dos Cidadão Eleitores, por constar no Bilhete 

de Identidade o antigo endereço deste; 

3.8. Instruções verbais aos brigadistas por parte do STAE, (na 

Beira a Directora do STAE da Cidade convocou aos 

supervisores que teve lugar na Escola Secundária Samora 

Machel pelas 18h, primeiro de Junho, para instrui-los a 

não aceitarem recensear mais de 20 eleitores por dia, 

rejeitarem outros documentos diferentes do B.I, não 

fornecimento de dados aos ficais do MDM;  

3.9. No Dondo, os secretários da Frelimo, andam de casa em 

casa a registar pessoas para o recenseamento e de 

seguida fixa a lista do partido no posto de 

recenseamento, violando a Lei 05/2013; 

3.10. Na Zambézia, no município do Gurúe, na EP1 Contacto, os 

brigadistas não aceitam que o fiscal do MDM visualize os 
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dados diários. Em Alto Molócue, o secretário da Frelimo, 

produz e distribui senhas para os eleitores, com carimbo 

da Frelimo; 

3.11. Em Gaza, o recenseamento arrancou com sérios 

problemas como o caso de avarias dos equipamentos, 

principalmente nos postos de recenseamento da Unidade 

1, Patrice Lumumba, 25 de Junho e Amílcar Cabral; 

noutros postos de recenseamento o processo arrancou 

mas não davam cartões dizendo que deveriam regressar 

no dia seguinte; no Chokwé nem todos postos o 

recenseamento arrancou no dia previsto; o director do 

STAE escalou os fiscais do Partido Frelimo nos Postos de 

recenseamento, proibiu a entrega de dados aos ficais e 

intimida-os;  

3.12. Na Província de Maputo, em Namaacha o processo não 

havia arrancado até ao dia 2 de Junho esperando pelo 

material de recenseamento; 

3.13. Em Quelimane, na Zambézia o Director do STAE orientou 

aos brigadistas para continuarem a violar a lei n° 5/2013 

no seu artigo 16 alínea d) que dá direito ao conhecimento 

de dados do Posto de recenseamento aos fiscais, fazendo 
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com que os fiscais não tenham informações do que 

acontece nos cadernos de recenseamento eleitoral. 

 

Finalmente, face a estas situações aqui apresentadas e outras que 
ocorrem, gostaríamos de desafiar o STAE a apresentar as projecções 
dos eleitores por Autarquia e metas médias diárias a serem 
recenseadas por cada brigada até ao fim do processo de modo a que 
nenhum moçambicano fique prejudicado por negligência, 
incompetência ou interferência político-partidária. Queremos viver em 
Paz, queremos eleger e queremos cultivar confiança nos servidores 
públicos. 

Aos moçambicanos, munícipes das autarquias onde foram convocadas 
as eleições de 20 de Novembro, lembrar de que o recenseamento 
eleitoral em curso é de raiz pelo que há necessidade de afluirmos em 
massa aos postos de recenseamento para se recensear e não esperar a 
ultima hora. 

Lembrar de que os cartões de eleitores anteriores não servem para 
votar no dia 20 de Novembro, isto é, o cartão novo é que esta a dar, 
pelo que temos que ter esperança promovendo na nossa inscrição 
mesmo com os desafios que estão nos impostos pois abstendo 
estaremos a dar campo para que sejamos governos por quem não 
queremos ou por palavras governados por alguém escolhido por 
outros. 
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