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PREFA.CIO 

Esta e uma publica<;:ao da Comissao Nacional de Elei<;:6es (CNE). 

A Comissao Nacional de Elei<;:6es e urn orgiio Independente e Permanente 

que funciona junto da Assembleia Nacional Popular e tern por fun<;:ilo a 
superintendencia, organiza<;:ao e gestiio do processo eleitoral. 

- ACNE e unica para as elei<;:6es presidenciais, legislativas e autarquicas. 
E composta por: . . 

- urn Secretariado Executivo Presidido pelo Presidente da CNE 
- urn Secretario Executivo 
- dois Secretarios Executivos Adjuntos 
- urn Representante do Presidencia da Republica nas Legislativas e 
Autarquicas. 
- dois Representantes do Govemo 

- urn Representante do Conselho Nacional deComunica<;:ao Social. 

Cada partido politico eyaaa1c1indialiloealp.iesia~nclii.ml:Republica tern urn 

Representante como membra ol!1C:O'missfu) rN~cl'6n'aliHlliEie~?6~~. 
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"A vontade do povo e 0 fundamento da autoridade dos poderes publicos e deve 
exprimir-se atraves de elei~oes honestas a realizar peri6dicamente pot sufnlgio 
universal e igual, com voto secreta ou segundo processo equivalente que 
salvaguarde a liberdade de vOlo". 

(Declara~'i'io dos Direitos do Homem, artO 21") 

"A soberania reside no Povo e 0 Povo exerce 0 poder polftico directamenle ou 
at raves dos 6rgaos eleitos democniticamente". 
(ColJstituiri'io da Repliblica da Guille-Bissau, art" 2") 
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As Elei~oes 

Nas elei<;oes 0 povo decide, atraves do voto, quem vai governar. Este e urn direito e 

urn dever que todos os guineenses devem exercer, no dia das elei<;oes. 

E para poder votar que se organiza 0 recenseamento e a cada eleitor recenseado e 

entregue 0 cartiio de eleitor. 
Com ele 0 cidadao eleitor pode escolher livremente os seus representantes . 

. Os governantes sao escolhidos para garantir os direitos e Iiberdades dos cidad50s e 
para promoverem 0 bem-estar e 0 desenvolvimento da sociedade e do pafs. 

As eJei<;oes realizadas periodicamente permitem que, de 5 em 5 anos, para 0 

Presidente da Republica, 0 povo juJga 0 trabalho realizado e se nao estiver satisfeito 
com a governa<;ao feita escolhe novos governantes. E 0 que se chama a alternancia 
do poder. 

Quem ganha nao ganha tudo. Para Assembleia Nacional Popular, as elei<;oes s50 de 
4 em 4 anos, os partidos estao represent ados na propon;iio dos votos que receberam 
do eleitorado. 

Cad a urn deve ser capaz de decidir ou escolher livremente a· pessoa que quer ter 
como Presidente da Republica ou Deputado. 

o voto e livre e secreto. Ninguem pode obrigar outro a votar num candidato, nem 

ninguem vai saber quem escolheste. So tu sabes qual foi a tua escolha. 
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Votar para Que 

Para escolher: 
o Presidente da Republica 

Os Deputados da Assembleia Nacional Popular 

E nas elei~6es que os cidadaos tomam a decisao de escolher quem querem para 

dirigir 0 pais. A tua escolha e uma decisao pessoal. Entre muitos candidatos escolhes 
os teus, votas neles e ninguem te pode for~ar a dizer em quem votaste nem impor a 

sua vontade. 

Ein democracia e garantido ao eleitor expressar 0 seu voto sem amea~as nem 

repressao, durante e depois das dei~6es. 

Quem pode votar 

Todo 0 cidadao que tiver: 
o nacionalidade guineense 

o voto e livre 

S6 tu sabes 

018 anos, completados ate 23 de Outubro do ano em que se realizam as elei~6es 
o cartao de eleitor 

Ouem e guineense? 
A nacionalidade guineense pode ser originaria ou adquirida. 

o guineense de origem, e 0 filho ou filha de pai ou mae de nacion~lidad'e guineense. 
nascido na Guine-Bissau ou no estrangeiro. 

A nacionalidade guineense adquiridilpode se'r, po,: ~xemplo, niediante 

nacionaliza~ao ou casamento com urn nacionaI' guinee~se, desde que 0 requeira e 
perca a sua nacionalidade de origem. 

. . . 
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Podern volar lodos os guineense? 
Nem todos os guineenses podem votar, mesmo que sejam maiores de 18 anos. 

Nao gozam de capacidade eleitoral activa os interditos, os de mentes e os que se 

encontram definitivamente condenados a pen a de prisao por crime doloso. 

Para votar nao basta ser guinense 
Tern de se estar recenseado 

On de se vota 

Na Assembleia de Voto, co~respondente ao local onde se fez 0 recenseamento 

A Assembleia de Voto e, 
em regra, urn edi fkio ou 

local de utilidade ou 
uso publico (uma sala 

de aula, umaloja vazia, 
uma casa particular ... ) 

Nao se pode volar em:. 

o Unidades policiais ou unidades militares 

o residencias de chefes tradicionais e religiosos 

o edifkios de partidos polfticos ou de quaisquer organiza~6es 
o locais onde se vendem bebidas alc061icas 
o locais de culto ou destinados ao culto 

A vota~iio inicia-se as 7 i)oras do dia marcado para as elei~6es e term ina as 17 horas. 
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Tens a liberdade de escolher 

Os teus representantes 

Como saber onde se vota 

o 0 numero e 0 local de funcionamerito das Assembleias de Voto sao determinados 

pela Comissao Nacional de Elei~6es. 

00 mapa definitivo das Assembleias de Voto deve ser divulgado pela CNE atraves 

dos argaos de comunica~ao social e afixado em qualquer lugar publico ou de facil 
acesso ao publico, 30 dias antes das eIei~6es. 

o As Assembleias de voto sao constituidas aproximadamente por 400 eleitores por 
Assembleia e deverao coincidir com a divisao estabelecida para 0 recenseamento 

eleitoral 

o As Assembleias de Voto funcionam simultaneamente em todo 0 territario nacional 
no dia maracado para as elei~6es, e a"s autoridades administrativas locais 

cooperam com aCNE na divulga~iio dos locais, bern como dodia e horas das 
Assembleias de Voto. 
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Mesa das Assembleias de Voto 

o Em cada Assembleia de Voto .existe uma mesa que e composta por 5 elementos a 

qual dirige a vota<;ao eo apuramento dos resultados do escrutfnio, sendo I 

presidente, I secretario e 3 escrutinadores. 

o Duas horas antes do fnicio das operil<;6es, os Membros da Mesa da Assembleia de 

. Voto devem estar presentes no local de funcionamento da Assembleia. 

o A tftulo excepcional, aCNE pode autorizar a constitui<;ao de mesas m6veis de 

Assembleia de VOIO nas areas onde os eleitores se en~ontram demasiado dispersos 

e onde niio se justifica a constitui<;ao de mesas fixas. 

o Alem dos 5 membros da mesa, podem-se encontrar no local um delegado e 

respectivo ~uplente indicado por cada um dos candidatos, partidos politicos Oll' 

coliga<;ao de partidos, devidamente credenciados. 

o 0 suplente s6 pode exercer as fun<;6es na ausencia do delegado, nunca os dois ao 

mesmo tempo. 

o Os delegados verificam e observam a elei<;iio, podendo solicitar it mesa de voto e, 

obter informa<;iio sobre todos os actos do processo de vota<;iio e escrutinio ou 

suscitar duvidas e apresentar por escrito rec.lama<;6es, protesto e contraprotesto. 
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o Presentes na Assembleia de Voto poderlio tambem estar observadores 
internacionais. 

Proibi£30 de presen£a das For£as Armadas 
00 Policiais 

E. proibida a presen~a de For~as Armadas nas Assembleias de Voto. a nao ser que 
estejam a votar e neste caso desarmados. 

o Presidente da Assembleia de Voto pode requisitar a presen~a de for~as armadas ou 
policiais por escrito. Em caso de impossibilidade de requisitaclo por escrito' deve . 
fazer a men~ao do facto da requisi~ao e perfodo da presen~a na Acta Eleitoral. 

Para requisitar a presen~a das for~as armadas ou policiais. 0 Presidente da 
Assembleia de VOIO deve consultar a Mesa. 

Poibi"iio de propaganda 

No dia das Elei~6es nlio e permitido qualquer tipo de propaganda quer sonora quer' 
. visual. A mesa de voto devera garantir que num raio de 500 m da Assembleia de 

Voto. nao haja nenhuma propoganda grafica visfvel. 

Agente de Protec"iio 

Nas Assembleias de Voto haven! Agentes de Protec"ilo Civis. para assegurar a 
liberdade dos eleitores • urn dima normal de funcionamento para as Assembleias de 
voto. 
Esses elementos civis sao indigitados e formados pela CNE. 
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Como votar 

o 0 cidadao apresenta 
o cartiio do eleitor 
11 Mesa de Assembleia 
de Voto para a 
sua identificU/;;ao. 
Seguidamente a 
Mesa procede ao 
descarregamento 
no caderno 
eleitoral do nome 
do eleitor e ao registo 
do numero do cartao 
do eleitor em lista propria 

o 0 Presidente da Mesa veri fica se nao existem marcas de tintn 
indelevel nas milos do eleitor. 

o Verificado a identidade do eleitor a mesa deve perfurar 0 

respectivo cartiio por meios medinicos; e uma posi~ao 
diferente para a perfura~ao do cartao de eleitor na segunda 
vota~ao (caso haja segunda volta das elei~6es presidenciais). 

o 0 eleitor recebe os boletins de voto e vai 11 cabine de vota~ao 
onde sozinho e em privado faz livremente a sua escolha. 
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o Na cabine vazia onde se encontra uma caneta, uma almofada 
de tinta e uma toalha. 0 eleitor escolheu no boletim 0 candidato. 
o Partido ou coliga\ao 
de partidos em que· 
pretende votar. 
Ninguem pode ver 
em quem ele votou .. 
o Eleitor marca em 
cada'boletim urn 
X Oll apoe a sua 
impressao digital 
em cada llm dos 

.' boletins. Se 0 

eleitor utilizar 
almofada de 
tinta depois da escolha. deve limpar 0 dedo '--____ -=-______________ --1 

antes de dobrar os boletins. 

o Depois dobra os boletins em 4. 

o 0 Eleitor dirige-se para as umas e introduz cada boletim na llma correspondente 
(Presidencial e Legislativa). 

Em caso de dificuldade 0 Presidente da Mesa pode ajuda- 10. 

o Ningllem pode obriga-Io a revelar a sua escolha. 

o Ap6s a vota~ao um dos elementos da mesa deve mergulhar 0 dedo do eleitor na 
tinta indelevel. Depois 0 eleitordeve abandonar a Assembleia do Voto. 
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- Os eleitores que trabalham por tumos tern direito de serem dispensados pelo tempo 
necessario ao exercfcio do direito de voto. 

Votar e simples. 
Para a escolha do Presidente da Republica 

o 0 boletim de Voto para Presidente da Republica tern dispostos horizontal mente os 
nomes e fotogratias dos candidatos. Na mesma linha correspondente a cada . 
candidato figura urn quadrado em branco: 

o Marca-se com uma caneta urn X ou com um dedo molhado na almofada no 
quadrado Oll na faixa do candidato preferido para Presidente da Repllblica. Esse e 
o VOIO do eleitor. Ele e secreto_ 

Para a escolha do Deputado a Assembleia 

o boletim de VOIO para 0 Oeputado it Assembleia tern dispostos horizontal mente os 
nomes, siglas, sfmbolos e bandeiras de partidos ou coliga~ao de partidos, pela ordem 
de sorteio efectuado pela eNE. Na mesma linha correspondente a cada partido, 
tigura lim quadrado em branco,um abaixo do outro, que 0 eleitor preenche com um 
X ou apoe a impressao do indicador, caso na~ saiba assinar. 

Marca-se com uma caneta um X Oll com um dedo molhado na almofada no qlladrado 
Oll faixa do partido preferido. 0 voto e pessoal e secreto. 

Aten~ao!!!!! 

Oeve-se fazer s6 lim X ou lima unica impressao digital em cada um dos bole tins, 
caso contrario 0 tell voto sera considerado nulo. Nao se deve marcar 0 X Oll a 
impressao digital fora do quadrado ou da faixa da lista que prefere. 

E conveniente verificar qlle 0 boletim de voto que recebell nao csta rasclinhado, nao 
tem um sinal Oll rasura escrita pOI' outnl pessoa porqlle ele sera declarado nulo. No 
caso de 0 boletim de voto estar rascllnhado, tel' sinal Oll qualquer p'llavra deve-se 
devolve-Io e pedir um outro. 
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Voto de cego e deficientes 

Pessoas cegas ou com outras deficiencias fisicas not6rias devem e podem votar. No 

caso de uma deficiencia not6ria urn cidadao pode votar acompanhado por uma 

.pessoa da sua escolha, portador do cartao do eleitor. 

o acompanhante deve comprometer-se a segredo absoluto. 

Se 0 Presidente da Mesa de Assembleia de Voto concordar que a pessoa e 
verdadeiramente deficiente, pode realizar as opera~6es normais, anotandd 0 facto de 

que 0 eleitor e deficiente. 

Votar segundo os principios democraticos 

Na democracia a autoridade pl,blica fundamenta-se na colectividade. E e nela que 

reside 0 poder polftico. Mas e muito diffcil para a colectividade exercer esse poder, 

por isso, e necessario escolher os seus representantes 

A escolha desses represent antes e feito por meio de urn processo eleitoral, segundo 

os princfpios democn\ticos que culmina com a elei~ao. 

/ 
Sao princfpios dcmocraticos: 

',. 

- A elei~ao dos governantes all'aveS do Sufragio Universal, Directo e Secreto. Igual 

. e Peri6dico. 

- Realiza~ao de Elei~6es Livres e Justas 

- Alternuncia Democr~\tica do Poder. 
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o Direito de Voto e: 

UNIVERSAL porque todos os cidadaos eleitores recenseados votam sem excep~ao 

(salvo 0 caso de pessoas a quem foram legal mente retirados os seus direitos politicos 

e civis). 

D1RECTO porque 0 cidadao eleitor vota directamente no candiduto Oll na lista da 

sua prcferencia . 

. IGUAL porque todos os votos tern 0 mesmo valor. 

SECRETO porque ninguem e obrigado revelar em quem vai votar ou VOtOLI. 

PERIOOICO porque os eleitores sao escolhidos para exercer um cargo por llIll 

determinado numero de anos. Por exemplo: Presidente da Republica por cinco anos 

e os Oeplltados da Assembleia por quatro anos. Ao concillir esse mandato 

convocam-se novas elei~6es. 

Urn hornern - urn voto 

Este e tambem um princfpio democratico e significa que 0 eleitor s6 pode votar uma 
vez. Portanto ninguem esta autorizado a votar duas ou mais vezes. Isto seria lima 
fraude. Igllalmente e fraude recensear-se mais de uma vez. A frallde e castigada pela 
lei. 
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Para candidatos independentes . 
a Presidencia da Repu blica 

Cidadaos nacionais que nao sao militantes de um partido politico podem concorrer 
as elei~oes presidenciais como independentes. 

Para isso e necessario que 5 mil cidadaos eleitores de entre os quais 50 residentes em 
pelo menos 5das regioes do pais assinam essa candidatura. 

a Assembleia Nacional Popular. 

Candidatos independentes it Assembleia terao que serproposto sintegrados em listas 
partidarias ou de coliga~ao de partidos. 

Regime pluralista 
Um regime pluralista caral:lcriza-sc pCla cxistcncia de varios 

particJos politicos que C'onC(lrrem. em condic;6cs de Iihcrdadc c 
de igualdadc ~IS clcic;ocs 

Todo 0 volo v~lIido conla! 

Toclo 0 VOIO v.iliclo conW para a elei<;ao clo Pre·siclente e clos Depulaclos da 

Assembleia. 

Sera eleito 0 Presiclenle cia Republica para um mandalo cle 5 anos 0 canclidalo que 

obler 50% mais llill volO clos VOl os valiclamente expressos. 

Sc nenhum dos cancliclalos obliver esse numero cle votos tera lugar um segundo 
sufragio islO e uma 2' volta. Oncle participarao os·dois candiclalos que obliverem 0 

maior numero cle VOlos e que nao lenham clesislido. 
S6 os resultados clas elei~oes decidirao quem vai governar. 
S6 pocle ser Depulaclo 0 cicladao guineense. maior de 21 anos de idade. que goze 
plenamenle clos sells direilos civis e politicos. 0 Depulado sera eleito para um 
mandalo cle 4 anos pelo sislema de repl:esentu<;ao proporcional. 
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Sistema maioritaria de duas voltas 

o sistema eleitoral de representa~1io maiorit<iria estabelece que e eleiio 0 

candidato que obtiver 0 maior numero de votos. Assim, de acordo com 0 

escrutfnio de duas volt as so e eleito na primeira volta 0 candidato que . 

obtiver 50% + I voto dos votos validamente expressos, isto e se obtiver a 

maioria absoluta dos votos. 

Para a elei~1io dos Deputados a Assembleia Nacional Popular, 0 territorio nacional 
divide-se em 29 circulos eleitorais, correspondendo cada circulo eleitoral a urn 
colegio para a elei~ao dos 102 Deputados divididospor 9 circulos Regionais mais 0 

da emigra~1io. 

o numero de Deputados por circulos Regionais esta repartido da seguinte forma: 

Bissau ........................ 20 
Tombali ...................... 7 
Qufnara ...................... 6 
Oio ............................ 16 
Biombo ...................... 6 
Bafata ........................ 14 
Bolama/Bijagos .......... 3 
GaM .......................... 14 
Cacheu ....................... 14 
Emigra~iio ................... 2 

Para 0 circulo de emigra~ao, a Comunidade Guineense no Exterior elegera urn 

Deputado para a Africa e urn para a Europa. 

Sistema de representa~ao proporcional . 
o Princfpio basico em que assenta a representa~iio proporcional e 0 

de que 0 numero de Deputados que cada partido ou coliga~ao de 
partidos vai obter e proporcional ao numero de votos que conseguir 
ganhar nas elei~iies. 
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Uma vez realizada a contagem de votos para Deputados e determinado 0 numero de 
votos validos de cada lista, procede-se a conversao dos votos em mandatos segundo 
o metoda de representa~ao proporcional de Hondt consagrado no artigo 1200 da Lei 
Eleitoral, referente aos criterios de elei~ao no colegios plurinominais. 

Artigo 120° da Lei Eleitoral 

Em cada colegio eleitoral, apura-se em separado 0 numero de votos recebidos por 
cada lista: 

a) 0 numero de votos apurados por cada lista sera dividido sucessivamente por urn, 
dois e tres, etc; e alinhados os quoficientes pel a ordem decrescente da sua grandeza, 
numa serie de tantos termos quantos aos mandatos atribufdos ao colegio eleitoral 
respectivo; 

b) Os candidatos pertencerao as listas a que correspondem os termos da serie 
estabelecida pela regra anterior, recebendo cada uma das listas tantos mandatos 
quantos seriio os seus termos na serie: 

c) No caso de restar urn s6 mandato para distribuir e de os termos seguintes da serie 
serem iguais e de listas diferentes 0 mandato cabera a lista que tiver obtido 0 menor 
·numero de votos. 

De maneira que para a elei~iio dos Deputados por circulos apura-se em separado 0 

numero de votos recebidos por cada partido. Este numero de votos apurados e 
dividido sucessivamente por urn, dois, tres e quatro, segundo 0 artigo 1200 da Lei 
Eleitoral. 

Por exemplo, numa regiao com direito a 6 Deputados 3 partidos obtiveram os 
seguintes resultados: 

Votos divididos por: 

Partido I 2 3 4 5 6 

A 72. 330 36.165 24.110 16.082 14.466 12.055 

B 50.000 25.000 16.666 12.500 10.000 8. 333 

C 18.082 9.04t 6.027 4.520 3.6t6 3.013 
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Exemplo pratico 

Partido A 
Partido B 
Partido C 

72. 330 
50.000 
18.082 

Votos 
Votos 
Votos 

Partidos Divisao por I Divisao por 2 Di visao por 3 

Partido A 72. 330 36.165 24.110 

Partido B 50.000 25.000 16.666 

Partido c 18.082 9.041 6.027 

Assim: 
- 0 Partido A Obtem tres man datos 
- 0 Partido B obtem dois man datos 
- 0 Partido C obtem urn mandato 

6 mandatos 

Divisao por 4 Divisao por 5 Divisao por 6 

16.082 14.466 12.055 

12.500 10.000 8.333 

4.520 3. 616 3.013 

Quanto aos dois Deputados correspondentes as Comunidades guineenses no exterior 
a escolha e feita de duas maneiras diferentes. No caso das Comunidades residentes 
em Africa, utiliza-se 0 metodo de Hondt para 0 mandato estabelecido. No caso das 
Comunidades residentes no resto do mundo, um. mandato sera dado a lista que 
obtiver 0 maior numero de votos. 
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Urna publicOl~ao dOl Comi~~5o Nacional de elei~Oe~ 
lIu.~Ir.l~l'to: Cardogrntia Lda 
Maqueliz.a~iio: Mario Jose! (",:ar 
Irnpre<isao: Novagratica Lda 
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