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AViSO 

A materia i..l publicor no ~ Boietim da Re;JublicaJO deve ser 
remetida em copia devidamente autemicada, uma por cada 
asslInto, dcnde conste, -<116m d<ls jndica~6es necessari<l.::. para 
esse efsito, 0 averbamento seguinte, assinado e autentic.:ldo: 
?ara l'JubJicac3a no "Bolet:m da Republicall. 

SUMARIO 

Assembleia da Republica; 

lei n: 7/91: 

Estabelece 0 quadro jurfdico para a form8~ ~ actividade 
dos partidos politicos. 

ASSEMBLEIA t'A REPOBLiCA 

Lei n.· 7/91 
de 23 de Janeiro 

A garantia da participa~ao dos cidadiios na vida politica 
do pais norteou sempoe a ac~ao do Estado na nossa patria 
livre e independente. 0 refor~o da consciencia nacional 
e 0 enriquecimento da' consci~ncia polftica de cada mOo 
~ambicano no decurso dos 15 anos de independencia 
at:l!ntuaram 0 pluralismo de ideias e propostas. 

Respondendo a preocupac;iio de adequar 0 exercicio 
da democracia iI nova realidade; a Constitui~ao da Re
publica consagra 0 pluralismo politico. no qual os par
tidos concorrem para a forma<;ao e manifestw;ao da von
tade popular e para a partidpa~ao democratica dos 
cidad,los nn governa<;<lo do pais. 

A actividade dos partidos politicos deve desenvolver-se 
na base dos principios de salvaguarda da unidade na-

fender os imeresses nacionais e concorrer para a fonnar;ao 
d. opiniao publica sobre as questqes nacionais e inter
!lu:ionais. 

A presente lei tern por objectivo estabelecer 0 quadro 
juridico para a fortna,ao e actividade dos partidos po
lfticos. _ 

Nestes termos e ao abrigo do disposto no n.· 1 do 
artigo 135 da Constitui9ao, a Assembleia da Republica 
determina: 

CAPITULO I 

Disposlc;iies gerais 

AllDOO 1 

(N~) 

1. Sao partidos politicos as organiza"""s de cidadiios 
coristituidas com 0 objectivo fundamental de participar 
democraticamente na vida politica do pais e de concorrer, 
de acordo com a Constitui~o e as leis, para a forma¢o 
e expressiio da vontade politica do pavo,. intervindo, no
meadamente. no processo eleitoral, mediante a apresen
ta~o ou 0 patrocinio de candidaturas, 

2. Os partidos politicos gozam de personalidade j1,1ridica 
e tern autonomia administrativa. finan·ceira e patrimonial. 

AllDOO 2 

(Fl1~o) 

I. A adesao a urn partido e sempre voluntaria e deriva 
da liberdade de os cidadiios se associarem em torno dos 
mesmos ideais politicos. 

2. Cad. cid.diio pode filiar-se apenas num partido. 

ARTIGO .) 

(Reg.s. b8slcas) 

1. Na sua forma~ao. estrutura e 
partidos politicos observam e aplicam 
basicas: 

funcionamento ~ 
as seguint~s regras 

cional. de refo~o do espirito patri6tico dos cidadaos. de u) tel' ambito nacional; 
consolidac;iio d. n.~iio mo~ambican.. b) defender os interesses nacionais; 

Neste contexto. os partidos politicos devem contribuir c) contribuir. atraves da participa~iio em elei~6es. 
para a paz e estabilidade do pais atraves da educa~iio para 0 exercicio dos direitos politicos dos ci-
politic. e civic. dos cidadaos, ter ambito nacionaL de- . dadiios; . 
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<I) concarrer para a forma9iio da opmlao publica, 
em panicular sobre as que::6es nacionais e 
intemacionais; 

e) refor,ar 0 espirito patriotico - dos cidaOaos 'e a 
cor.solida,iio da na9ao m09ambicana;' 

j) contribuir. atraves da educa9iio politica e civica 
dos cidadaos. para a paz e estabilidade do pais; 

g) niio preconizar nem recorrer it violencia para al
terar a ordem politica e social do pais; 

Iz) mio rer natureza separatista. discriminatoria. an
il-,J":!'1(>cdti..:J. ;s,f:m ler base em grupos regio
naiisras, emicos, tribais, raciais ou reIigiosos; 

i) contribuir para 0 desenvolvimento das institui96es 
polhicas e estatais. 

2. Os partidos politicos devem ainda observar as regras 
~~guintes; 

,(/) dennir os seus objectivos politicos. sua estrutu
{ura<;ao interna e seu modo de funcionamento; 

b) idcntificar'5(; por um nome. sigla au simbolo que 
oao_ s~. conf undam com as de autra organi
za<;ao Ja eXIStente; 

c) ter os seus estatutos e programas aprovados pelos 
seus arguos representativos; 

d) prosseguir publicamente os seus fins. 

CAPITULO II 

Criao;:ao e organizao;:ao 

ARTIGO 4 

(Prlnciplo cia legaUclaclal 

I. A cria~iio, organiza~iio e funcionamento dos partidos 
politicos devem respeitar estritamente os princlpios ,con
sagrados na Constitui9iio e na lei. 

2. Os partidos politicos sao legalmente reconbecidos 
apos 0 seu registo. 

ARll00 5 

(Numero minimo do fllladosl 

I. Para 310m de outros requisitos definidos na lei, 0 
reconhecimc.nto legal de urn partido efectua-se quando 0 

numero dos seus proponentes seja de, pelo menos, cern 
por provincia em que habitualmente residam. 

2. Os proponentcs referidos no numero anterior devem 
ser cidaduos com capacidad~ eleitoraI activ3. 

ARllGO 6 

(Condh;oes para 8 criat;iio dos partldos) 

I. :\ cria~ao de um partido e requerida ao Ministerio 
da lusti,a. scndo 0 pedido aeompanhado dos seguintes 
~km~nlos: 

(J) cSUHlIlu.:i t' programas: 
bl l"t?rtid5u d·: na5cim~nto . ..:enificado de registo cri

minal e atestado dt; residencia dos dirif!:enres: 
c) lista nominal dos filiados a que se refere .... 0 ar

tigo 1. com <.i indica~;jo da idade. Iocai de 
n<l~...:imentO c dt: resid~ncia. numero do Bilhete 
de I dcntid3de c assinatura dos filiados: 

d) <l,.:t:J da r(,tlni~lo au asscmblcI3 consritutiv3. 

,2. Os estatutos. a serem remelidos em tres exemplares. 
devem ..::ont~r . ..:n~,·t.! vutras indicac;6es: 

0) llomt: ou sigla: 
h) endere,o da sede: 
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c) ob jectivos do partido; , ' 
d) composi9iiO, dos orgiios deliberativos; 
e) modalidade de elei9iio dos titulares 90S orgiios. 

de direc9ao e dura9iio do seu mandato; 
f) organiza9ao intema; 

g) disposi<;oes financeiras; 
h) direitos e deveres dos filiados; 
i) disposi90es sobre dissolw;ao. fusiio e "isao. 

J. 0 requerimento contendo 0 pedido de cria9iiO deve 
,sef assinado por In:s dos membros dirigemes, sen do as 
dssinaturas reconhecidas presencial~ente por notario. 

ARnoo 7 

(VorlflC8l;iio do. requi.ltosl 

1. 0 ~linisterio d.a Justi,a verificar,; 0 preerichimento 
dos requisitos de cria<;iio do partido no prazo de sessenta 
dias a con tar da data do deposito do pedido. 

2. Em caso de existencia de irregularidades no pedido. 
~stas serao levadas ao conhecimento dos proponentes. 
que terao urn praza de trima dias a con tar da notifica930 
para as suprirem. Findo este prazo, 0 processo sera ar
quivado se nao forem sanadas as irregularidades ou re
querida a sua prorroga<;ao. A prorroga~iio podera ser 
autorizada uma s6 vez e por urn prazo de trinta dias. 

3. Das decis6es da Ministorio da Justi~a havera re
curso para 0 Tribunal Ad~inistrativo. 

A.noo 8 

(Reg/BIOI 

1. 0 Ministorio da J usti~a procedera ao registo oficioso 
do partido em Iiyro proprio, devendo posteriormente nele 
efectuar averbamentos sobre quaisquer actos relevantes 
tais como a dissolu9iio,. fusiio, coliga~iio ou mudan9a dos 
'titulares dos orgiios centrais, em face duma comunicao;:ao 
por escrito, feita pelo partido. 

2. Q registo dev~r8 conter, entre outras indica9fies: 

ci) nome ou sigla do partido; . 
b) endere~o da sua sede; 
c) data da autoriza~iio da sua cna9Bo; 
d) designa~ao e composi9iio numerica doi 6rgios 

centrais; , 
e) 110me e identifica~ao completa dos titulares doa 

6tgaos de dire~iio: 
j) ~statuto. do partido. 

3. Os partidos politicos tern quinze dias para comuni
car~m a~ Ministerio da rusti~a quaisquer aetas super. 
vementes que devam ser registados. averbados ou publi
cados. a eontar da data da sua ocorrencia. 

ARTIGO 9 

(Principios de publlcldacle) 

I. Os estatutos e os nomes dos titulares dos orgaos 
de direl'<;ao devem ser mandados publicar no Boletim 
da RCPlibtica. pelo ~'Iinis[erio da lusti~a. 

2. Carecem igualmente de' publica~:io no Boletill! da 
l?f!iJtiblica a dissoluc;ao e fusao de partidos. 

ARTlGO 10 

(lnicio da acllvidade do partido) 

I. 0 pUllido exeree legal e plenamente a sua actividade 
op6s 3 ".:gi,tu " publica,50 referidos nos anigos alIteriores. 
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2. Apos a registo. e em caso de constata98o de irre
gularidades. eslas serao nOlificadas ao partido que tera 
urn prazo de Irinta dias a conlar da notifica980, para as 
suprir. 

3. Findo eSle prazo e subsislindo as irregularidades, 
o ~linislerio da Justi,a comunicara ao Ministerio Publico 
que. por slIa vez. poded requerer ao Tribunal Supremo 
a suspensiio das .etividades do partido ate a regulari
z~:io do regisro. 

ARnGO 11 

(O,ga05) 

Os partidos podem eriar os orgaos que julgarem neces
sarios para a prosseeu,iio dos seus objectivos, devendo ter 
pelo menos urn orgao central com fun,aes deliberativas. 

ARTIGO 1.2 

(Sedel 

Cada partido deve ter a sua sede na capital d~pai5. 

ARTIGO Ij 

(Dirigentes de partido) 

Pode se" dirigente de partido 0 cidadao mo,ambicano 
que cumulativamente: 

a) gaze da pknitude dos. direitos politicoS t! civicas: 
·b) resida em territorio nadona!. 

CAPITULO III 

Direitos e ileveres 

ARTIOO 14 

(Dlrelto. do. partldoa polIticos) 

Aos partidos politicos sao reconbecidos· OS seguintes· 
direitos: ; 

a) prosseguir livre e publicamente os objectivos pe
. (as quais se constituiram; 

b) concorrer a elei,aes dentro das condi¢es fixadas 
na Lei Eleitoral; 

c) definir os seus projectos de governa,ao; 
d) emitir opiniiio sobre os actos do Govemo e da 

Administra,iio; 
e) difundir livre e publicamente a sua politica atra

yeS dos meios de comunica~o social e outros 
permitidos por lei; 

f) adquirir J titulo gratuito au oneroso os bens 
im6veis t! outros indispensaveis a prossecu~ao 
dos seus fins: 

g) filiar-se livremente em associa~6es ou organismos 
politicos internacionais que nao prossigam- fins 
comrarios a ordem polfdca e social estabeIe
cida no pais. 

ARllGO 15 

(lsenl;6es) 

L Consliwcm ainda direitos dos partidos politicos be
Ileficiar Jus -'~~guintes isem;6es: 

a) dirt.:ito~ alfandegarios para as bens de equipa
menlO n~t.::~ssarios ao seu proprio funciona
mentu. 

b) impasto do sdo: 
c) impasto -::obr\.! as sucessoes e doac;6es: 
d) :;isJ pela dquisiC;50 dos edificios necessarios a 

in.-::tab<;ao da sua sede. deJega<;6es. represen
tat;6t:s ~ :-iervi~os. 
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e) Contribui,iio predial pelos rendimentos colectaveis 
de predios ou parte de predios urbanos da sua 
propriedade onde se encontrem instalados a 
sede. delega,aes. repre5enta,oes e servi90S. 

1. As isen,aes referidas no numero anterior nao abran
gem actividades economic as de natureza empresarial. 

ARTIOO 16 

(Deveras dos partldoa politicos) 

I. Aos partidos politicos cabem, entre outros. os se
guintes deveres: 

tl) respeitar a Constitui~iio e as leis; 
b) comunicar aD orguo .estatal competente para 0 

regi.slo dos partidos. as altera<;6es aos estatutos 
e programa. bern como a superveniencia da 
disso!u,iio da fusao. da' cisiio e d. coliga,ao; 

c) publicar anualmente as contas. 

1. Os partidos politicos nao podem: 

a) recorrer a vioh~ncia ou preconizar 0 usa desta 
para alterar a ordem politica e social do pais; 

b) fomentar nem difundir ideolagias ou politicas 
separatistas. discriminatorias, anti-democraticas 
e nem ter base em grupos' regionalistas. emicas. 
raciais ou religiosos: 

c) difundir ou propagar, por qualquer meio, pala
vras au imagens ofensivas it honra e_a conside
ra,ao devidas ao Chefe de Estada, aos titulares 
des orgaos do Estado e aos dirigentes de eutros 
partidos politicos. 

CAPITULO IV 

Disposio;iies flnanceiras 

Aanoo 17 

(F1nanc1amento) 

o financiamenta dos partidos politicos far-se-a por: 

a) quotiza9aa dos seus membras; 
b) do~6es e legados; 
c) verbas inscritas no Or<;amento GeraI do Estado; 
d) outras formas de financiamento. 

ARTIOO 18 

(~ e legadol) 

As doa~aes e legados devem ser objecta duma decla
ra,ao ao orgao estatal competente para 0 registe dos 
partidos. mencionando os seus autores. a natureza e 0 

valer dos mesmos. . 
AaTIOO 19 

(Regime f1nancelrol 

! . .-\S receitas I! des pes as dos partidos politicos deverao 
;,~r Jiscriminadas em relatorios anuais que indicarao, entre 
OUtros. a proveni~ncia das rcceitas e a aplica~ao da! 
J::spesas. 

2. 0 ano finunceiro cuincide com 0 ano civil. 
3. As contas dos particlos referidas no n.o 1 devem 

ser publicadas no Boletim da Republica e num dos jamais 
de maior divulga~iio. 

..1-, t veda do aos orgaos do Estado. as pessoas colectivas 
de direito publico e as pessoas colectivas de direito privado 
e utilidade publica financiar au subsidiar os partidos poli
ticos. com excepc;ao das verbas inscritas no Orc;amento 
Geral do Estado para esse efeito. 

'. :-.-'" 
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ARnoo 20 

(Do~6e. do O~mento Geral do Estado) 

1. As verbas do Or~amento Geraldo Estado referidas 
na alinea c) do artigo 17 sao atribuidas aos partidos poli
ticos proporcionalmente ao numero de deputados eleitos 
para a Assembleia da Republica. . 

2. As regras de preswc;ao de comas destas verbas serao 
identicas "S da Adrninistra<;iio Publica. 

ARnoo 21 

CContabilidade e inventOrial 

Todo 0 partido politico deve ter uma contabilidade 
organizada·e urn inventario dos seus imoveis e dos moveis 
bern como no minima uma canta bancaria. 

CAPITULO V 

Dissoluc;:ao. suspensiio. fusao. cisao 
e coligac;ao de partidos 

ARi1GO 22 

(Dissolu~o) 

I. Os partidos politiccs poderao dissolver-se: 

(1) n03 [erma.'; eSI3b~lccido~ peJos respecrivos esm
tums; 

h) pOl' decisao judicial. quando. 0 seu rim seja sis
[cmaticamenre prosseguido por meios iIicit06, 
contnirios a moral ou it ordem publicas, a 
seguran~a do Estado e a defesa nacional; 

c) quando seja declarada a sua insolvencia. 

2. Cabera ao Tribunal Supremo deeidir a dissolu~ao dos 
partidos nos casos previstos nas alineas b) "c) do mlmero 
anterior. 

3. Em caso de dissolu,ao de urn partido nos termos 
da alinea a) do n.· 1 deste artigo, cabe a assembleia dos 
filiados ou seus representantes deliberar sobre 0 destino 
dos bens. que em caso algum podem ser distribuidos 
pelos membros. 

ARnoo 23 
(SuspensAo) 

I. 0 Tribunal Supremo podera, quando se verifiquem 
as pressupostos do n.· 3 do artigo 10 e das alineas b) 
e c) do n." 1 do artigo anterior, por proposta do Minis
lerio Publico. suspender a actividade e benefieios do 
partido. . 

2. A suspcnsiio manter-se-a ate que 0 Tribunal delibere 
em definitivo, salvo quando se verifique 0 pressuposto 
no n.O 3 do arrigo 10. 

3. .\ sus pen sao podera circunscrever·se a uma deter· 
minada zona do pais. 
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ARnoo 24 

(lnc,!lnprtmento da declsio de disaolu~o ou suspansio) 

I. k nianute~o ou a reconstitui,iio, directa ou indi
recta, de urn partido dissolvido em aplica~ao da presente 
lei faz incorrer as seus dirigentes ho crime de perten~a 
a associa~ao ilicita. 

2. Ineorre no crime de desobedionci. 0 fWado que 
desenvolver actividades do respectivo pa,rtido durante 0 

periodo de suspensao: 

ARnoo 25 
(Fusao e cisao) 

A fusao de urn partido com outro ou outros e a sua 
"isiio sao reguladas pelos estatutos, aplicando-se, nos 
<;asos omissos. cor,l as nccessarias adaptu~6es, as normas 
sobre a materia relativas as sociedades comereiais. 

ARTIGO 26 

(ColIg.~ol 

I. Os partidos politicos podem coligar-se para efeitos 
deitorais desde que haja: 

a) aprovu~:lo da coliga~:lo pelos orgaos representa
tivos compelentes dos partidos; 

b) comunica~iio por escrito, para efeitoo de aver
bamento. ao orgao esratul competente para 0 

reconhecimento dos partidos. 

2. As caliga<;6es para fins .deitorais regem-se pelo 
disposto na Lei Eleitoral. 

3. As coliga~6es nao constituementidade distinta dos 
partidos que as integram. 

CAPITULO VI 

Disposic;iies transitoria e final 

ARnoo 27 

(~o o~ental transH6rIa) 

Ate a realizz~ao das proximas elei~6es gerais, 0 Go
verno determinara as verbas do O"amento Geral do 
ESlado a atribuir aos partidos criados nos termos da 
presente lei. 

ARnoo 28 
(Entrada em vIgor) 

A presente lei entra em vigor quinze dias ap6s a data 
da sua promulg8l'ao. 

Aprovada pela Assembleia da Republica. 

o Presidente da Assembleia da Republica, Marcelino 
dos Santos. 

Promulgada em 22 de Janeiro de 1991: 

Publique-se. 

o Presidente da Republica, JOAQUIM ALBERTO CHISSANO. 
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