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A FUNDAC;:AO INTERNACIONAL DE SISfEMAS ELEITORAIS 

A Funda~o Internacional de Sistemas Eleitorais (IFES) ~ uma funda~ao privada e sem 

fins lucrativos criada em Setembro de 1987 com 0 mandato de analisar, apoiar e refor~ar a medlnica 

do processo eleitoral nas democracias emergentes e realizar atividades educacionais apropriadas que 

contribuam para eleic5es Iivres e justas. 

A Funda~ao realiza os seus objetivos por meios de programas de avalia~ao t~cnica de elei~oes; 

assistencia t~nica in loco; forma~ao dos membros da assembl~ia de voto; educacao de cidadaos na 

democracia e actividades no dia das eleicoes. A IFES funciona como centro de documenta~ao sobre 

informa~ao e peritos no campo eleitoral. 

As actividades programaticas da IFES ampliaram-se dramaticamente desde a mudan~a, de 

ambito mundial, para 0 pluralismo democratico e a procura cada vez mais intensa de servi~os de apoio 

t~cnico na area de administra~iio eleitoral. Nos ultimos cinco anos, a IFES enviou mais de 30 equipas 

de levantamento pr~-eleitoral a cinco continentes e prestou assistencia tecnica in loco aos conselhos 

eleitorais da Albania, Angola, Bulgaria, Comoros, Congo, Haiti, Guin~, Guiana, Mali, Mong6lia, 

Romenia, Venezuela e muitos outros parses. Materiais e equipamentos relacionados com elei~oes foram 

enviados a parses em Africa, Leste e Centro da Europa e Am~rica Latina. Os observadores eleitorais 

da IFES produziram relat6rios abrangentes sobre 15 eleicoes em cinco continentes e foram compilados 

relat6rios de anaJises p6s-eleitorais para 11 parses na Am~rica Latina, Asia, Europa Central e Africa do 

Norte. 

Entre as contribuie5es significativas da IFES citam-se a forma~ao de auxiliares em registo 

de eleitores, membros de assembl~ia de voto e outras autoridades eleitorais na Bulgaria, Haiti, Mali, 

Madagascar, Nicaragua, Paraguai, Romenia e na ex-Uniiio Sovietica. A IFES tambem utilizou os seus 

recursos para vincular administradores eleitorais em base regional por meio de conferencias e simp6sios 

sobre temas escolhidos em administracao eleitoral na Am~rica Latina e no Leste e Centro da Europa. 

A IFES ~ urn centro vital de recursos para qualquer pars que procure assistencia especializada 

na formula~ao de urn processo eleitoral s6lido, passo essencial para 0 estabelecimento e manuten~ao de 

uma forma democratica de governo. A IFES tambem funciona como centro de documenta~iio para 

intercambio de informa~ao sobre qualquer aspecto t~cnico de sistemas eleitorais, incluindo nomes de 

especialistas nestes sistemas e materiais essenciais para a administra~ao de eleicoes democraticas. 
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PREFACIO 

o mlcleo deste relat6rio t! 0 produto de uma Missao de Avaliacao Prt!-Eleitoral da IFES a 

Mocambique, rea1izada no fim de Junho e no infcio de Julho de 1992. Os tres consultores que 

realizaram a avaliaclio prt!-eleitoral foram: David Fleischer, Juan Rial e Wade Channell. 

David Fleischer t! Professor de Ciencias Polfticas e Relac5es Internacionais da Universidade 

de Brasfiia, Brasil, desde 1988. Mora e trabalha no Brasil desde 0 infcio da dt!cada de 70, fazendo 

investigac5es p6s-doutorais por meio da Universidade Estadual de New York em Albany. 0 Doutor 

Fleischer fez pesquisas sobre os sistemas eleitorais do Brasil e de Sao Tomt! e Prfncipe. Entre os temas 

sobre os quais publicou, fez pesquisas ou ensinou figuram lideranca, polftica e recrutamento, transicoes 

democniticas e militares e consequencias polfticas de sistemas eleitorais. 

Juan Rial t! Pesquisador Principal da Peitho Sociedad de Antilisis Pollticas em Montevidt!u, 

Uruguai e Professor de Ciencias Polfticas da Universidad de La Republica, FacuLdad de Derecho y 

Ciencias SociaLes. Especializou-se em assuntos como transic5es militares, 0 papel do trabalho 

organizado na polftica e questoes de reforma e governo. 0 Doutor Rial foi membro da Equipa de 

Avaliacao Prt!-Eleitoral da IFES em Angola. 

Wade Channell t! advogado da firma Cameron & Hornbostel da cidade de Nova York. 

Especializa-se em assuntos internacionais e questoes bancru-ias, incluindo empreendimentos conjuntos, 

transferencias de tecnologia, intercru-nbio da dfvida e comt!rcio externo. Como consultor da Agencia de 

Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, participou da investigacao e formulacao do Projecto 

de Reforma do Sector Jurfdico da Guint!-Bissau. As suas funcoes anteriores concentram-se em questoes 

de interesse comercial na Amt!rica Latina. 0 Senhor Channell t! membro das Cru-naras de Comt!rcio 

Brasil-Estados Unidos e Portugal-Estados Unidos. 

Linda Edgeworth fez uma contribuicao substancial a este relat6rio, especialmente na ~rea de 

orcamento eleitoral. Ela foi Assistente Principal do Director de Eleicoes do Estado do Alaska. 

Trabalhou tambt!m como Ligacao Legislativa e Especialista em C6digo Administrativo, para alt!m de ser 

Presidente de Registo e de outros grupos de trabalho eleitorais. Foi consultora da IFES em diversas 

ocasioes, como membro das Missoes de Avaliacao Prt!-Eleitorais no Mali e em Serra Leoa e Assessora 

Tt!cnica nas eleicoes da Albania de 1992. 

o Senhor Horacio Boneo, Director da Unidade das Nacoes Unidas para Assistencia as 
Eleicoes, prestou informacao e colaboracao adicionais. Viajou a Mocambique em Setembro 1992 para 

discutir 0 sistema e orcamento eleitorais com representantes do Governo. Os seus comentru-ios foram 

especial mente valiosos na analise do orcamento eleitoral proposto pelo Governo de Mocambique e na 

v 
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recomenda9ao de medidas para refor9ar os procedimentos de registo e elei930, bern como para torn~

los mais econ6micos. 

Fizeram tamb~m contribui90es editoriais a este relat6rio Richar Soudriette, Director da IFES, 

Sarah Tinsley, Assessora Especial, Laurie Cooper, Oficial de Programas, e Carole Kraemer, Consultora. 

Keith Klein, Director da IFES para programas em Africa, proporcionou supervis30 editorial global. 
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CAPiTULO I. INTRODU~AO 

Desde 1976, apenas urn ano ap6s a sua independ~ncia de Portugal, Mo~ambique vern sendo 

assolada pela guerra civil. A pr6pria independ~ncia ocorreu depois de mais de uma decada de luta 

armada pela liberta~ao, liderada pela Frente de Liberta~ao de Mo~ambique (FRELIMO). Desde 1975, 

a FRELIMO eo partido governante. A insurg~ncia liderada pela Resist~ncia Nacional de Mo~ambique 

(RENAMO), inflingiu sobre 0 pafs uma guerra civil sangrenta. Para alem das muitas mortes causadas 

pela guerra, milhoes de mo~ambicanos tornaram-se refugiados ou pessoas deslocadas e 0 controlo 

governamental efectivo de Maputo, capital do pafs, atinge apenas uma parcela do interior. 

Desde 1990, 0 Governo de Mo~ambique e a RENAMO v~m realizando negocia~oes de paz 

em Roma, com a media~ao da Igreja Cat6lica. 0 lento progresso das negocia~es final mente produziu 

resultado em Mar~o de 1992, quando as partes advers:irias assinaram 0 Protocolo III, 0 qual, entre 

outros elementos, esbo~ou acordos sobre procedimentos eleitorais para instalar 0 novo governo ap6s a 

aceita~ao do cessar-fogo e do acordo de paz. 0 Protocolo III especifica que as elei~oes pluripartid:irias, 

envolvendo todos os partidos polfticos recem-registados - para alem da RENAMO e da FRELIMO -

serao realizadas urn ano ap6s a assinatura do cessar-fogo. 

Autoridades do Governo de Mo~ambique entraram em contacto, pela primeira vez, em 1990 

com a Funda~ao Internacional de Sistemas Eleitorais (IFES) para pedir informa~ao sobre leis eleitorais 

de outros pafses, ao que a IFES prontamente acedeu. Mais recentemente, a IFES tern mantido 

discussoes com a Missao da Ag~ncia de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos (US AID) 

em Maputo desde fins de 1991 a respeito de possfvel assist~ncia da IFES ao Governo de Mo~ambique 

nas suas prepara~oes para as elei~es pluripartid:irias. Ap6s a assinatura do Protocolo III em Mar~o de 

1992, a USAID em Maputo, em consulta com 0 Governo, formalmente solicitou que a lFES enviasse 

uma equipe de avalia~ao pre-eleitoral para fazer urn levantamento da situa,ao das prepara,oes eleitorais 

em Mo,ambique. 

A IFES atendeu ao pedido da USAID reunindo uma equipa de peritos em elei,oes para 

preparar urn relat6rio de avalia~ao pre-eleitoraL A equipa da IFES chegou a Mo,aInbique em 28 de 

Junho de 1992 para uma estada de tr~ semanas. Era composta por David Fleischer, Professor de 

Ci~ncias Polfticas da Universidade de Brasfiia, Brasil e especialista em sistemas eleitorais brasileiros; 

Juan Rial, analista polftico do Uruguai; e Wade Channell, advogado da firma Cameron & Hornbostel, 

especializado em assuntos comerciais internacionais. 

o prop6sito da avalia,ao pre-eleitoral era fazer uma revisao pormenorizada da capacidade de 

planeamento das elei,oes do pafs e de requisitos adicionais necess:irios para a realiza~ao de elei,oes 

livres e justas. Os temas tratados na avalia~ao inc1uem: 

1 
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• Procedimentos para registo de candidatos lis elei~es e aprova~ao de candidatos a serem 

colocados nos boletins de voto eleitorais; 

• Estabelecimento de procedimentos de identifica~ao de eleitores, bern como 

estabelecimento e manuten~ao de urn registo de eleitores; 

• Desenbo e seguran~a do boletim de voto; 

• Distribui~ao, recolha e seguran~a dos boletins de voto; 

• Criterios para a escolha e local das urnas; 

• 

• 

• 

Educa~ao cfvica e motiva~ao; 

Forma~ao e materiais necess:!rios (incJuindo tradu~ao necess:!ria nos idiomas locais) 

para as autoridades eleitorais aos nfveis central e provincial; 

Materiais e equipamentos eleitorais necess:!rios, incJuindo, na medida disponfvel, 

informacao pormenorizada sobre 0 custo e especifica~iies; e 

• D papel e a fun~ao gerais dos observadores eleitorais. 

As concJusiies e recomenda~iies da equipa da IFES constam do seu relat6rio de avalia~ao e 

reflectem as reuniiies e discussiies reaJizadas pela equipa em Mo~ambique no perfodo de 2 a 21 de Julho 

de 1992. As prepara~iies da equipa para esta avalia~ao incJufram a revisao de extensos materiais 

informativos preparados pela IFES antes da partida da equipa. A equipa tambem participou de sessiies 

informativas em Washington apresentadas pelo Embaixador de Mo~ambique nos Estados Unidos e por 

. autoridades do Departamento de Estados, da USAID e do Banco· Mundial. 

Durante as suas tres semanas em Mo~ambique, a equipa da IFES reuniu-se com os 

coordenadores da Comissao Eleitoral Interministerial, com 0 Presidente da Assembleia Nacional e com 

v:!rias outras autoridades do Governo mo~ambicano. Para alem disto, a equipa tambem se reuniu com 

Ifderes da maioria dos partidos polfticos da oposi~ao, com Ifderes de grupos religiosos, jornalistas, 

Ifderes de DNG e representantes de potenciais pafses doadores. Todos os membros da equipa tambem 

viajaram, durante dois dias, lis capitais provinciais fora de Maputo (e, no caso de Wade Channen, aos 
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campos de refugiados mo~ambicanos na Suazilandia). Em todos os casos; todos flzeram uma 

contribui~ao generosa do seu tempo e conhecimentos para 0 sistema po)(tico e eleitoral de Mo~ambique. 

3 
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CAPiTULO II. 0 CONTEXTO POLiTICO 

Na c!poca da visita da equipa de avalia,ao da IFES, em Julho de 1992, a situa,ao politica 

estava encoberta pela incerteza e aus~ncia de elementos de jufzo, tomando parcial e temporliria qualquer 

an.uise e diticultando as previsoes. Por volta de Outubro de 1992 ja havia alguns elementos, 

principal mente 0 acordo de cessar-fogo que acrescentou mais pormenores lis directrizes amplas sobre 0 

processo eleitoral, constantes do Protocolo III, assinado pela FRELIMO e pela RENAMO em Mar,o de 

1992. Entretanto, ainda nao tinha sido promulgada uma lei eleitoral e, consequentemente, permanecem 

diversas incertezas a respeito do processo e do contexto em que serao realizadas as eleic6es em 

Mo,ambique em 1993. 

Em termos gerais, as an.uises deste relat6rio claramente indicam que 0 pais enfrenta problemas 

monumentais de logistica, de escassez recursos humanos e de materiais para realizar as diversas tarefas 

necesslirias a tim de organizar e levar a efeito 0 processo eleitoral. Na opiniao da equipa da IFES, os 

doadores intemacionais reconhecem a magnitude dos obstaculos para a realiza,ao destas elei,oes. 0 

pouco tempo e a enormidade da tarefa de registar cerca de 8,2 milh6es de eleitores elegiveis sao 

intimidantes, especial mente se 0 registo for voluntlirio. 

Nao c! claro se 0 Govemo da Republica de Mo,ambique (GRM) estara em condic6es de 

iniciar quaisquer destas tarefas antes do cessar-fogo, a nao ser fazer urn levantamento dos recursos 

disponiveis e iniciar 0 planeamento logistico. Entretanto, atirma-se que 0 GRM poderia come,ar 0 

processo de registo de eleitores nas grandes areas urbanas que sao mais seguras. Se a mecanica e as 

regulamenta,oes, em todos os seus pormenores, nao estiverem em funcionamento, este esfor,o podera 

ser em vao. 

Embora 0 GRM tenha criado 0 Secretariado Tt!cnico de Apoio lis Elei,oes (ST AE), parece 

claro que este 6rgao provavelmente sera substituido pela Comissao Nacional Eleitoral, a qual, nos 

termos do Protocolo III, tera urn ter,o dos assentos reservados para a RENA MO. Nesta Comissao nao 

se faz men,ao a1guma da parcel a de assentos para a FRELIMO nem se fez reserva de assentos para os 

outros partidos. 

A participa,ao dos partidos politicos c! urn ponto importante e crucial para a manuten,ao da 

harmonia e legitimidade noutras transi,oes para a democracia em todo 0 mundo, como no caso da 

Nicaragua. Neste pais, criou-se com cada partido representado 0 Foro Nacional de Partidos Politicos. 

Todas as decisoes referentes 11 organiza,ao e lis opera,oes das elei,oes tinham de ser tomadas por 

consenso no Foro. 
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Foram organizados cerca de 15 novos grupos partidarios, mas at~ a esta data somente a 

FRELIMO e a Unilio Nacional Mo,ambicana (UNAMO) estlio oficialmente registadas. A UNAMO 

queixou-se 11 equipa da IFES em Julho de que, embora 0 Minist~rio da Justi,a tivesse aceite os seus 

pedidos de registo, 0 registo final do partido nlio fora publicado no registo oficial diario. 

Subsequentemente isto foi feito. 

Os outros partidos afirmam que a maioria ja rea1izou conclaves organizacionais nacionais e 

tern estatutos mas decidiu deixar 0 registo para depois do cessar-fogo. Isto porque alguns creem que 

ainda podera haver outras alteraf;6es na lei partidaria e na nova Constitui,lio antes de come,ar seriamente 

a transi,lio polftica. 

Em Julho de 1992, a FRELIMO ainda parecia unificada e nlio ha certeza se, dadas certas 

perspectivas negativas, os lfderes nacionais ou provincia is da FRELIMO, incluindo 0 pr6prio Presidente 

Chissano, deixarlio 0 partido para concorrer nas elei,iies, seja nos partidos recem-surgidos ou noutros 

partidos novos ainda a serem criados (como foi 0 caso noutras ex- col6nias portuguesas em Africa). 

As fontes de recursos financeiros para outros partidos polfticos e outra questlio importante. 

Obviamente, a FRELIMO e a RENAMO terlio acesso a recursos consideraveis. Que fontes de 

financiamento partidario serlio consideradas legitimas? Os outros partidos envolvidos tambem poderlio 

ter acesso a recursos suficientes? 

Mocambique esta a tentar terminar uma guerra que destruiu grande parte do pals. Procura 

tambem superar a inercia de urn processo hist6rico desfavoravel. Como na maioria dos novos paises 

africanos, ap6s 0 processo de descoloniza,lio Mo,ambique adoptou 0 modelo de urn unico partido 

socialista, considerado na epoca como a panac~ia para todos os males dos palses do Terceiro Mundo. 

Mo,ambique tern tambem de enfrentar outro problema, tambem enfrentado periodicamente por outros 

paises africanos: 0 risco da desintegra,ao do seu territ6rio, em consequencia da trac,ao regional de 

interesses locais promovidos pela diversidade etnica e pel a hist6ria colonial. No passado, a construcao 

de urn pais dependia consideravelmente da ideologia modernizante do modelo sodalista. A identidade 

nacional tendia a ser definida tanto em termos universais - ser cidadao da patria do socialismo e 

modernizacao - como, por contraste, nos termos do que representavam os Estados vizinhos da Rodesia 

e Africa do SuI. 

o colapso dos sistemas socialistas no Leste Europa e na ex-Unilio Sovi~tica, 0 fim do 

apanheid e 0 surgimento de uma nova ordem internacional obrigaram Mo,ambique a estabelecer urn 

novo caminho. 0 pais tera agora de aprender a viver num novo contexto caracterizado pela adeslio ao 
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processo democr~tico no reino polftico e 115 leis do mercado na esfera econ6mica. As tarefas 11 frente 

sao enormes: a dupla transi,ao (polftica e econ6mica) deve ser acompanhada de uma tentativa renovada 

de reconstru,ao do pafs, bern como da entrada no mundo moderno de vastos sectores da popula,lio. 

Ser~ muito diffcil, a curto prazo, para 0 pafs fazer uma passagem bern sucedida a todas estas ~eas. 

Uma condi,ao importante para 0 bito da transi,ao mo,ambicana tl 0 sucesso da transi,ao sul-africana. 

Nao obstante a ajuda internacional, 0 que acontece na Africa do Sui tl crucial para 0 que acontece em 

Mo,ambique. 

A segunda condi,ao para 0 ex ito da transi,ao mo,ambicana encontra-se na possibilidade de 

superar os do is efeitos indesej~veis da economia de mercado e do modelo democr~tico: 

• 

• 

A instala,ao de uma economia de mercado aumentar~ a desigualdade e condenar~ 

sectores importantes da popula,ao 115 margens da sociedade e 11 mistlria. Tais efeitos 

nao serao provavelmente corrigidos a curto prazo; 

Como a democracia tl urn conjunto de regras que garante a tolerlincia e a diversidade 

como princfpios da vida social, numa tlpoca em que 0 complexo estatal tl fraco e 0 

pluralismo democr~tico pode resultar em intensifica,ao do localismo e na tendencia 

para 0 separatismo regional. 

As conversa,oes de paz desenvolvem-se neste contexto. Os principais protagonistas sao 0 

Governo mo,ambicano, entidade ainda diffcil de ser separada do partido FRELIMO, e a RENAMO, urn 

movimento armado. Os mediadores deste processo sao os membros da comunidade internacional e a 

Jgreja Cat6lica (nomeadamente, a Congressao de Santo Egfdio) e, de uma forma mais indirecta, 

representantes de grupos com interesses econ6micos na regiao, por exemplo, a empresa multinacional 

LONRHO. 

A economia de Mo,ambique baseia-se, em grande parte, no comtlrcio enos servi,os. Por 

meio do comtlrcio, Mo,ambique presta servicos a urn vasto interior constitufdo pelo Zimbabwtl, Malawi 

e Africa do SuI. As regioes que servem a este interior tend em a ter rna is elementos comuns com os 

pafses vizinhos do que com as outras regioes de Mo,ambique. 

Mo,ambique tl urn pafs que ainda nao teve a oportunidade de progredir muito no processo de 

constru,ao nacional. Nem 0 Governo nem os efeitos econ6micos da moderniza,ao puderam demonstrar

se eficazes para influenciar e melhorar a vida dos cidadaos mo,ambicanos. ° Estado tern exercido urn 

poder dtlbil em muitas ~reas do pafs desde a independencia e muitos procuram a auto-identidade noutras 
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partes, na famnia, no grupo ~tnico ou na regiao, e nao no pafs. Em tal situa,ao, a democracia 

pluralfstica e as elei¢es pluripartid:irias t~m 0 potencial de exacerbar 0 regionalismo e a inefici~ncia do 

Estado em vez de fazer 0 contr:irio. De acordo com as negocia¢es actual mente em andamento em 

Roma, as elei¢es serao realizadas no prazo de urn ano ap6s 0 acordo de paz. A fim de garantir que 

as elei¢es tragam uma paz duradoura, urn governo eficaz e urn pafs mais forte, outros problemas 

devem ser tratados simultaneamente com os preparativos para as elei¢es. 

Com outras palavras, em tal processo de transi,ao as elei,oes sao apenas urn passo muito 

importante mas insuficiente na direc,ao da meta principal de instalar a democracia no pafs. Se nao se 

atribuir urn conteudo substantivo a este processo, reduzindo-o entiio 11 mecilnica da vota,ao, a transi,ao 

nao ter~ hito. Portanto, urn refor,o constante dos valores democr~ticos e da cultura, a reforma das 

estruturas institucionais, a cria,ao de uma c1asse poiftica operacional e a promo,ao de urn c1ima de 

confian,a mutua entre a c1asse governante (polfticos, empres:irios, sindicalistas, Ifderes religiosos, 

jornalistas, diretores de ONG, etc.) sao elementos essenciais desta transi,ao. 

Os princfpios gerais de uma lei eleitoral ap6s 0 acordo de paz foram negociados em Roma 

entre 0 Governo e a RENAMO e reflectem-se no Protocolo III, assinado em Mar,o de 1992. Antes 

deste acordo (e paralelamente lis negocia,oes em Roma), nos ultimos do is anos 0 Governo de 

Mo,ambique tern continuado os preparativos para a realiza,ao de futuras elei¢es pluripartid:irias. 

Grande parte do trabalho de base do Governo tern sido feito por uma Comissao Interministerial, que 

centraliza todas as tarefas administrativas implfcitas na realiza,ao de futuras elei,oes. Esta Comissao 

~ dirigida pelo Doutor Abdul Carimo, juiz e assessor do Ministro da Justi,a. 0 trabalho mais 

significativo da Comissao tern sido a reda,ao de uma nova lei eleitoral. A actual versao preliminar da 

lei data de Agosto de 1992. Incorpora os acordos do Proto colo III e representa uma revisao completa 

da versao anterior da Comissao conclufda no fim de 1991. Embora possa necessitar de revisao 11 medida 

que outros partidos polfticos come,arem a participar da discussao da lei, ~ uma legisla,ao plenamente 

elaborada e indubitavelmente servir~ como base s6lida para qualquer versao subsequente. 

o Grupo Interministerial'tamMm preparou urn planopreliminar para as opera,otis e or,amento 

eleitorais, constantes do seu relat6rio como Ap~ndice C. 0 plano preliminar apresenta uma estimativa 

da popula,ao, incluindo uma estimativa do numero de eleitores elegfveis; uma proposta para criar urn 

organismo administrativo a fim de responder lis perguntas eleitorais, nomeadamente 0 Secretariado 

T~cnico de Apoio Eleitoral (STAE); urn esquema das principais tarefas do ST AE: registo, forma,ao de 

mes:irios e organiza,ao da elei,ao; urn plano logfstico para a realiza,ao das elei,oes e uma lista de todos 

os equipamentos e materiais necess:irios para as elei,oes; e urn projecto de or,amento para as elei,oes. 
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Ap6s a visita da equipa da IFES a Mocambique, 0 Governo publicou dois documentos' 

adicionais que podem ser considerados como actualizaciies do plano preliminar. 0 primeiro, 

"Documento para a Comunidade Internacional sobre 0 Processo Eleitoral" , acrescenta certos pormenores 

ao plano preliminar anterior. 0 segundo 6 urn orcamento eleitoral compreensivo, que segue de perto 

o documento aos doadores, acrescentando ao mesmo tempo mais detalhes. Todos estes tres documentos 

serao examinados pormenorizadamente em capftulos posteriores deste relat6rio, especial mente no 

Capftulo XIV sobre 0 orcamento. 
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CAPiTULO III. 0 CONTEXTO CONSTITUCIONAL E JURiDlcO 

A aniilise do. actual contexto. constitucio.nal e jurfdico de Mo.~ambique e limitada pela falta de 

certeza, po.r quanto. diversas dispo.si96es da Co.nstitui~ao. estao. a ser nego.ciadas nas conversa96es de paz 

e grande parte da legisla~ao. necessllria para regulamentar 0. pro.cesso. eleito.ral ainda nao. fo.i implementada 

e est! sujeita II nego.cia~ao. com a RENAMO o.u ate mesmo. com o.s o.utro.s partido.s po.litico.s. 

Co.nsequentemente, nao. M lei eleito.ral, apenas urn pro.jecto. proPo.sto. pelo. Go.verno.. Nesta limita~ao., 

as leis pertinentes sao. expo.stas e discutidas abaixo.. 

A. A CONSTITUICAO 

Contexto geral 

A Co.nstitui~ao. actual entro.u em vigo.r em 30 de No.vembro. de 1990, substituindo. a de 1975, 

revista em 1978. As versoes anterio.res atribufam II FRELIMO urn papel explfcito. na direc~ao. e 

supervisao. do. Go.verno.; a no.va Co.nstitui~ao. meramente reco.nhece a FRELIMO co.mo. uma fo.r~a 

inspiracio.nal para 0 povo de Mo.~ambique, nao. atribuindo. ao. partido fun96es go.vernamentais. A 

Co.nstitui~ao. garante certo.s direito.s humano.s (incluindo. a abo.li~ao. da to.rtura e do. tratamento. desumano.), 

bern co.mo. certas liberdades pertinentes II cria~ao. de institui96es demo.cn!ticas, po.r exemplo., liberdade 

de expressao., de reuniao. e asso.cia~ao. (a serem reguladas po.r lei de acordo. co.m a Co.nstitui~ao.), 

liberdade de religiao., direito. de recurso aos tribunais e igualdade perante a lei. Os cidadao.s que 
atingirem a idade de 18 ano.s t~m 0. direito de vo.tar e serem eleito.s, excepto. se juridicamente destitufdos 

deste direito., e tern 0. direito. cfvico de exercer 0. seu sufragio.. A vo.ta~ao., seja nacio.nal o.u regio.nal, 

sera directa, universal, pesso.a1 e secreta. 

A Co.nstitui~ao. cria quatro "6rgao.s so.berano.s" do. Go.verno.: Presidente da Republica, 

Assembleia da Republica, Co.nselho. de Ministro.s e Tribunais. Dentre estes, 0. Presidente e o.s Deputado.s 

da Assembleia sao. escolhido.s pelo. vo.to. po.pular. De acordo. co.m a Co.nstitui~ao. actual, o.s candidato.s 

a Presidente devem ser cidadaos mo.~ambicanos de 40 a 65 ano.s de idade e devem ser propo.stos, no. 

mfnimo., po.r 5 000 eleito.res qualificado.s. As qualifica~oes para deputado.s sao. estabelecidas pel a lei. 

o Presidente e 0. Chefe de Estado., 0. garante da Co.nstitui~ao. e 0. Co.mandante-Chefe das 

Fo.r~as Armadas. Po.de no.mear e demitir 0. Primeiro.-Ministro, os Ministro.s e o.s Vice-Ministros, 0. 

Procurado.r-Geral e o.s Procurado.res-Gerais Adjunto.s, o.s Go.vernado.res Pro.vinciais, o.s Reitores das 

universidades, 0. Go.vernado.r e 0. Vice-Governado.r do Banco. Central e o.s Secretario.s de Estado.. Para 

a1em disto., no.meia, sujeito. II ratifica~ao. da Assembleia, 0. Presidente e 0. Vice-Presidente do. Supremo. 

Tribunal eo. Presidente do. Tribunal Administrativo.. 0 Presidente pode tambem promulgar leis, declarar 
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estado de emerg~ncia e suspender a Constituic;ao, convocar referendos constitucionais e dissolver a 

Assembh!ia se 0 programa do Presidente, conforme apresentado pelo Primeiro-Ministro, for rejeitado. 

A Assemblt!ia da Republica, cujo presidente e escolhido pel os seus membros e dentre eles, 

e 0 principal 6rgao legislativo de Moc;ambique. Entre as suas outras responsabilidades, a Assembleia 

deve definir e adoptar a lei eleitoral, urn projecto ainda incompleto. A Assembleia e tambem 0 :lrbitro 

da constitucionalidade dos aetos do Estado e dos seus 6rgaos e deve eleger os membros do Supremo 

Tribunal para alem dos nomeados pelo Presidente. 

o Conselho de Ministros e urn "6rgao soberano" do Governo. Entretanto, os seus poderes 

referem-se unicamente ao Executivo e os seus membros sao sujeitos ~ nomeac;ao e demissao por parte 

do Presidente. 0 Conselho e 0 Primeiro-Ministro preparam os programas e orc;amentos e apresentam

nos ao Presidente e podem propor legislac;ao ~ Assembleia. Na estrutura e na pr~tica, 0 Conselho est~ 

subordinado ao Presidente e nao e propriamente urn quarto sector do Governo separado do Executivo. 

o Supremo Tribunal tern urn mandato constitucional de garantir a aplicac;ao uniforme da lei, 

enquanto, de modo geral, os tribunais t~m a tarefa de garantir e reforc;ar 0 domlnio da lei, salvaguardar 

os direitos jurldicos e as Iiberdades, bern como instruir os cidadaos na lei. Os tribunais nao tern 

autoridade para julgar qualquer acto do Presidente enquanto este exercer 0 cargo, embora possa ser 

julgado par actos ex-officio uma vez expirado 0 seu mandato. Da mesma forma, os deputados nao tern 

que responder aos tribunais durante 0 seu mandato. 

Comentarios 

Embora concedendo que a nova Constituic;ao tenha feito certas melhoras com relac;ao ~ 

anteriores, a RENAMO e os partidos politicos recem-surgidos ainda a caracterizam como documento da 

FRELIMO, preparado e aprovado por membros da FRELIMO sem discussao ou coment~rio publico 

significativo. A RENAMO declarou c1aramente que qualquer acordo final de cessar-fogo depender~ de 

determinadaS mudanc;as na Constiniic;ao, enquanto os partidos da oposic;ao existentes tambem insistem 

em colaborar em quaisquer revisiies constitucionais. Embora algumas emendas especfficas tenham side 

oferecidas, os advers:lrios focalizam os poderes amplos do Presidente e a falta not6ria de urn sistema de 

controlo mutuo independente. A RENAMO objectou fortemente ao poder do Presidente de dissolver 

a AssembIeia da Republica se 0 Primeiro-Ministro receber urn voto de nao-confianc;a e aos seus poderes 

legislativos na promulgac;ao de leis. A RENAMO tambem se queixa de que 0 Governo nao esta 

inequivocamente obrigado ao domlnio da lei, conforme se evidencia pela ampla imunidade de 

funcion:lrios governamentais contra processo e pela determinac;ao da constitucionalidade por parte do 
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Presidente e da Assemblt!ia e nlio dos tribunais. Para alt!m disto, a RENAMO continua a pressionar 

pelo adiamento da idade de votar e 0 Governo deixou aberta a possibilidade de compromisso limitando 

as eleicoes pr6ximas a pessoas com mais de 21 anos, reestabelecendo-se a idade constitucional de 18 

anos para as eleicaes subsequentes. 

Indubitavelmente, as negociacoes de paz resultarao em revisoes e 0 pr6prio processo de 

revisao, com ou sem a participaClio dos partidos da oposiClio, poderia concebivelmente retardar a soluCiio 

de diversas questoes jurldicas a respeito das eleicoes que dependem da Constituicao. 

B. PROTOCOLO III 

A dt!cima rod ada das negociacoes de paz em Roma produziu urn acordo em 12 de Marco de 

1992 entre 0 Governo e a RENAMO sobre as futuras eleicaes. 0 Protocolo III, como t! conbecido 0 

documento, requer que eleicaes simultAneas para Presidente e deputados 11 Assemblt!ia da Republica 

sejam realizadas no prazo de urn ano ap6s a assinatura do acordo geral de paz. Estabelece pontos gerais 

de consenso a serem elaborados e promulgados numa Lei Eleitoral, com a colaboraciio de todos os 

partidos polfticos e incluindo uma ampliaciio dos direitos que muitos opositores da FRELIMO gostariam 

de ver especificados na Constituiciio. 

Liberdades 

o Protocolo III determina que haja liberdade de imprensa, liberdade de associaciio polftica, 

expressao e propaganda; e liberdade de circulacao no pals. A liberdade de imprensa inclui 0 direito de 

cada cidadiio de fundar e produzir jornais e outras publicacoes, programas de televisiio e espetlkulos de 

rlidio, bern como proibe a censura polftica, seja directamente ou por meio de regulamentacoes fiscais ou 

administrativas. Deve-se permitir a todos os "partidos" (0 termo t! indefinido) 0 emprego de todos os 

meios de comunicacoes para fins polfticos, devendo eles ter 0 direito, no mlnimo, a urn certo acesso aos 

meios de comunicacoes sem custo algum. 

A liberdade de expressiio polftica e associaciio permite a todos os cidadiios, com excepciio dos 

grupos paramilitares ou dos que propagam a violencia, a realizaciio de reunioes, demonstracoes, comlcios 

e outras assemblt!ias polfticas sujeitas a certas restricoes administrativas ainda niio enumeradas. Para 

alt!m disto, 0 Protocolo garante 0 direito aos indivlduos de viajar livremente em todo 0 pars, morar 

onde desejarem e viajar em Mocambique e para fora do pars sem aprovaciio administrativa. 
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Relocalizagio de refugiados e pessoas deslocadas 

o Protocolo declara que a RENAMO e 0 Govemo formularao urn plano de reintegracao de 

refugiados e pessoas deslocadas na sociedade mocambicana, sujeito aos direitos desses indivfduos de 

morar onde escolherem. Em conexao com as eleicees requeridas, 0 plano tambem incluira disposicoes 

para registar estas pessoas, a fim de votarem no contexto de uma campanha geral de registo de eleitores. 

o facto de ter safdo do pafs ou de uma regiao nao privara a pessoa dos "direitos e Iiberdades dos 

cidadaos· . 

Procedimentos eleitorais 

o Protocolo III dispoe que todos os cidadaos maiores de 18 anos terao direito ao voto,!' mas 

este direito pod era unicamente ser exercido por aqueles que estiverem devidamente registados nas Iistas 

eleitorais. A RENAMO e 0 Govemo concordaram em "mobilizar todos os mocambicanos com rna is de 

18 anos para se registarem e exercerem 0 direito ao voto". 0 documento e tacito a respeito da epoca 

e dos procedimentos de tal registo. 

o Protocolo dispoe 0 estabelecimento de uma Comissao Nacional Eleitoral (CNE) para 

organizar e dirigir 0 processo eleitoral, de cujos membros ao menos urn terco deve ser indicado pela 

RENAMO. ACNE e responsavel, em consulta com os diversos panidos polfticos, pel a formulacao de 

regulamentacoes da campanha, reparticao do tempo do radio e da televisao e regulamentacao do uso de 

areas publicas e privadas para reunioes polfticas. ACNE deve tambem supervisionar as listas eleitorais, 

as qualificacees jurfdicas dos candidatos, bern como 0 registo e a publicacao dos resultados eleitorais. 

De modo geral, a Comissao deve assegurar a integridade e legalidade do processo eleitoral, resolver 

controversias e verificar resultados. 

o Protocolo III tamMm declara, em Iinhas gerais, os requisitos de cada assembleia de voto. 

De conformidade com os termos acordados, urn servico eleitoral supervisionara cada assembIeia e 

dirigira as suas operacees. Esse servico sera· constitufdo de urn presidente, urn vice-presidente (que 

podera tamMm ser 0 secretario) e observadores. Estas pessoas devem ser escolhidas pel os eleitores 

locais, com a anuencia dos representantes dos partidos, e supervisionarao 0 processo eleitoral, 

comunicando os resultados ~ CNE. 

1 0 direito 80 voto e negado as pessoas mentalmente incapazes ou as 
que servem seDten~a per crimes que Dio sejam aetas de guerra. 
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Nas suas disposi90es finais, 0 Protocolo estabelece diversos pontos relacionados com as 

elei90es para a Assembleia da Republica e para Presidente. Primeiro, a elei9ao de deputados 11 

Assembleia dever:i basear-se num sistema de representa9ao proporcional, utilizando a provfncia como 

o eleitorado, no qual cada partido polftico poder:i apresentar uma Iista de candidatos. Os partidos que 

conseguirem uma certa percentagem mfnima de votos em base nacional obterao assentos na Assembleia 

que serao concedidos de acordo com a c1assifica9ao dos candidatos na Iista do partido. Os candidatos 

devem ter, no mfnimo, 18 anos de idade e os partidos nao poderao formar coalizOes (para conseguir 

uma percentagem nacional mais alta) depois de iniciada oficialmente a campanha eleitoral. 

o Presidente deve ser eleito por uma maioria absoluta de votos. Se nao houver urn vencedor 

por maioria num primeiro turno, ser:i realizado urn segundo turno tres semanas ap6s os resultados do 

primeiro turno terem sidos anunciados entre os do is candidatos com 0 maior numero de votos. Os 

candidatos devem ter, no mfnimo, 35 anos de idade e conseguir a assinatura de, no mfnimo, 10 000 

eleitores qualificados. 

Pontos adicionais 

o Protocolo III apresenta apenas urn contexto geral e directrizes amplas para as elei90es. 

Ate a esta data, nao foi formada nenhuma Comissao Nacional Eleitoral nem foi aprovada nenhuma lei 

eleitoral. Certas regulamenta90es foram adoptadas para implementar determinados aspectos do sistema 

eleitoral, mas como foram adoptadas sem a colabora9ao da RENAMO e dos outros partidos, talvez 

tenham de ser revistas 11 medida que continuarem as discussoes sobre a versao final da lei eleitoral. As 

regulamenta95es existentes, mesmo se aceit:iveis, sao insuficientes para permitir, nesta altura, urn 

planeamento substancial pre-eleitoral. 

Figuram, a seguir, outros pontos especfficos levantados ou ainda nao tratados pelo Protocolo 

nem implementados por legisla9ao: 

• 

• 

Todos os partidos polfticos (presumivelmente registados) terao direito a hor:irio gratuito 

nos meios de comunica9ao, mas nao h:i decisao a respeito de quanto tempo, se ser:i 

proporcional ao numero de pessoas inscritas no partido ou quando e com que frequencia 

estar:i disponfvel. A polftica sobre hor:irio gratuito ser:i determinada pela CNE. 

Nao h:i mecanismo para conseguir a colabora9ao dos outros partidos da oposi9aO na 

prepara9ao da legisla9ao a ser implementada, situa9ao que mudar:i uma vez estabelecida 

aCNE. 
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C. 

• 

• 

• 

• 

Nao se tomou decisao a respeito de onde se devem registar as pessoas deslocadas. 

Logicamente, devem-se registar nos seus enclaves actuais, devido 11 maior facilidade 

de atingi-Ias antes de regressarem lis areas rurais isoladas. Se primeiro se registarem 

e depois forem relocalizadas, deverao retornar ao lugar de registo para votar? 

A RENAMO nao indicou os seus representantes 11 Comissao Nacional Eleitoral e nao 

h~ nenhuma determina9ao final a respeito de quem indicar~ os do is ter90s restantes da 

CNE. Legalmente muito pouco pode ser feito ate este 6rgao ser constitufdo. 

A representa9ao proporcional, como tal, nao tern sentido sem uma f6rmula especffica. 

Ate a esta data, esta "proporcionalidade" nao foi definida. 

o Protocolo duplica 0 requisito constitucional de assinaturas para urn candidato 

presidencial, mas ignora 0 requisito de cenas quantidades para cada provfncia, embora 

reduzindo 0 requisito da idade e ignorando a restri9ao dos 65 anos de idade. Ponanto, 

M uma questlio a respeito da constitucionalidade destas sec90es do Protocolo. 

LEI DOS PARTIDOS POLiTICOS 

Em Janeiro de 1991, a Assembleia da Republica aprovou uma lei que regulamenta a forma9ao 

e as actividades dos partidos poifticos em M09ambique. Ate esta data, somente urn partido da oposi9aO, 

a UNAMO, conseguiu registar-se nos termos da lei, para aJem da FRELIMO. Alguns dos partidos 

incipientes nao cr~em que estejam em condi90es de atender aos requisitos na forma em que se encontram 

e querem que a lei seja reformada. A lei e, de facto, urn documento da FRELIMO e, ponanto, poderia 

estar sujeita 11 mudan9a nas negocia90es com a RENAMO. 

A lei reafirma 0 direito constitucional de livre associa9ao no contexte da actividade poiftica 

e confirma a independ~ncia dos partidos conic entidades ju'rfdicas aut6nomas. Os'Cidadaos tern 0 direito 

de associar-se a qualquer partido, sem coer9ao, mas nao podem penencer a mais de urn. Urn partido 

nao pode propugnar a violencia nem basear-se nas filia95es religiosas, etnicas, regionais ou de outra 

natureza dos seus membros. 

Urn partido poder~ conseguir reconhecimento jurfdico registando-se de acordo com a Lei dos 

Partidos. Os requisitos para registo incluem a apresenta9ao de documentos organizacionais, adop9ao do 

nome e sfmbolo do partido que nao podem ser confundidos com organiza90es existentes e apresenta9ao 
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de uma Iista de directores e membros. A Iista de membros deve incluir, no mfnimo, 100 eleitores 

qualificados de cada provfncia e indicar 0 nome, enderel;O, assinatura e mlmero do bilhete de identidade 

de cada membro, entre outras coisas. 0 partido obtem a sua identidade legal somente ap6s atender a 

todos os requisitos jurfdicos e unicamente depois que 0 partido tiver sido registado e publicado no jornal 

oficial pelo Ministerio da Justi,a. A lei nao determina urn perfodo em que 0 Ministerio da Justi,a deve 

registar e publicar 0 nome do partido ap6s serem atendidos todos os requisitos de registo. 

Os partidos poifticos t~m a Iiberdade de procurar a1can,ar os seus objectivos poifticos por 

quaisquer meios legais, poderao ter propriedades no nome do partido e filiar-se a partidos estrangeiros 

cujos objectivos nao viol em a Lei de Partidos. Entretanto, os directores dos partidos devem ser cidadaos 

residentes e todos os partidos devem ter a sua sede em Maputo. Os partidos sao isentos de direitos 

a1fandeg:irios sobre equipamento importado para uso poiftico e de diversas taxas. 

A lei proibe que os partidos promovam plataformas separatistas, regionais, etnicas, tribais e 

religiosas. Para a1em disto, nao podem propagar "palavras ou imagens ofensivas a honra e a devida 

considera,ao ao Chefe de Estado, aos detentores de cargos estatais ou aos ifderes de outros partidos 

poifticos" . 

Os partidos poifticos obt~m financiamento por meio de contribui,6es dos membros, doa,6es 

privadas e financiamento governamental, mas nao poderao receber fundos de organiza,6es publicas e 

quase-publicas que nao seja financiamento publico proveniente do or,amento geral do Estado. Este 

financiamento estatal ser~ eventual mente concedido a todos os partidos proporcionalmente ao numero 

de assentos que det~m, mas para a primeira elei,ao 0 Governo decidir~ como dividir os fundos. Os 

partidos devem declarar todas as doaC6es, juntamente com 0 nome do doador e 0 montante, ao registo 

publico. Devem tambem publicar anualmente as suas contas no di:irio oficial e num jornal de circula,ao 

geral. 

D. A LEI DE IMPRENSA 

A Lei de Imprensa (Lei nO 18/91 de 10 de Agosto de 1991) estabelece amplos direitos para 

os rep6rteres, redatores e locutores de obter e divulgar informa,ao, mas estes direitos sao atenuados pela 

responsabilidade civil e criminal por difama,ao e calunia que se aplica ao autor como ao director da 

publica,ao of ens iva e, em certos casos, sem recurso a defesa da verdade. Consequentemente, as 

Iiberdades aparentes sao claramente restrictas em certas ~reas de coment~rio e crftica poiftica potencial. 
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Liberdade da imprensa 

A Lei de imprensa abrange publica~es, radio e televisao, cinema e outros "sons ou imagens 

destinados 11 comunicacao social". Citando a Constituicao, a lei afirma as liberdades constitucionais de 

expressao, bern como 0 direito 11 informacao. Especificamente, a lei declara: 

Artigo 2. Liberdade da imprensa. A Iiberdade da imprensa abrange, nomeadamente, a 

Iiberdade de expressao e criatividade de jornalistas, acesso a fontes de informacao, proteccao 

da independ~ncia e confidencialidade profissional e 0 direito de fundar jornais e outras 

publicacoes. 

Artigo 3. Direito 11 informacao. I. No contexto da imprensa, 0 direito 11 informacao 

significa 0 direito de cada cidadao de se informar e ser informado a respeito dos factos e 

opinioes relevantes aos nfveis nacional e internacional, bern como 0 direito de cada cidadao 

de publicar informacao, opinioes e icteias por meio da imprensa. 2. Nenhum cidadao devera 

ser prejudicado no seu emprego por razoes decorrentes do exercfcio legftimo do direito 1I 

Iiberdade de expressao de pensamento na imprensa. 

Portanto, os cidadaos sao Iivres para expressar as suas opinioes na imprensa. Ao mesmo 

tempo, os jornalistas e os 6rgaos para os quais trabalham sao obrigados a exercer estes direitos com 

"respeito pela Constituicao, dignidade dos indivfduos e imperativos da poHtica externa e defesa 

nacional ". A Lei de Imprensa especificamente trata das ofensas 1I dignidade individual, mas nao indica 

nem define 0 que significa of ens a 1I poHtica externa ou 1I defesa nacional. 

Os jornalistas t~m 0 direito de proteger as suas fontes de informacao e podem recusar-se a 

responder a intimacoes legais que exigem a entrega ou revelacao de material utilizado ou recolhido para 

a preparacao de reportagens. T~m livre acesso aos lugares pl1blicos e nao se Ihes devera criar obstaculos 

para a procura da informacao e nao estao sujeitos a qualquer censura a nao ser ados pr6prios redatores. 

Uma empresa cujos direitos de expressao tiverem sido violados podera processar em nome do jorrialista. 

Os mocambicanos residentes (sejam indivfduos ou entidades) podem possuir, operar e dirigir 

jornais e organizacoes jornalfsticas, permitindo-se ate 20% de propriedade estrangeira. Por outro lado, 

as frequencias de radio e televisao sao reservadas para 0 Estado e podem ser contratadas ou alugadas 

a terceiros de acordo com a lei pertinente. 0 Estado pode tamb6m possuir e investir em jornais e 

peri6dicos, nomeando os directores, mas foi expressamente adoptada uma "polftica antimonopol(stica" 

a fim de garantir 0 direito 1I informacao e evitar a concentracao dos 6rgaos de informacao. A imprensa 
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do sector publico, constitufda pela r~dio nacional, televislio nacional e agencias noticiosas nacionais, est~ 

sob a direc~lio do Governo, mas ~ legal mente obrigada a fazer reportagens imparciais, objectivas e 

equilibradas sem a interferencia de influencia externa. 

Tal como a Lei dos Partidos Polfticos, a Lei da Imprensa declara que os partidos polfticos 

representados na Assembleja terao acesso ~ "antena" da televisao e r~dio (com acesso livre durante as 

elei~oes), mas os direitos especfficos deverlio ser determinados de acordo com a Regulamentacao do 

Direito ~ Antena e com a Lei Eleitoral, nenhuma das quais ainda existe. Os partidos da oposi~lio, 

representados na Assembleia, tamb~m tern 0 direito de responder a declara~oes polfticas divulgadas pelo 

Governo, directamente contr~ias M posi~oes polfticas pr6prias dos partidos. Nlio se estabelece 

disposi~oes transit6rias a respeito dos partidos ainda nlio representados nem M indica~lio alguma de que 

estes direitos se apliquem aos partidos polfticos nlio-registados. 
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Restrigies 

Embora a imprensa tenha a ampla liberdade de publicar 0 que quiser, esta tambem obrigada 

a publicar boletins de imprensa governamentais nao-{)ficiais na sua totalidade e sem custo algum. 0 

jornal ou a televisao poderli atribuir 0 relat6rio a "fontes governamentais" mas nao poderli, de outra 

forma, exercer qualquer discri9ao editorial. (por outro lado, a publicidade paga poderli ser identificada 

como tal.) Para alem disto, a imprensa deve publicar refuta90es de qualquer pessoa ou organiza9ao em 

cuja opiniao refer~ncias nao verificadas ou err6neas danificaram a reputa9ao do refutador. A refuta930 

limita-se a pontos especfficos controversos e nao pode ser mais longa do que a reportagem original, mas 

deve ser colocada no mesmo local e com 0 mesmo tipo (no caso da imprensa escrita) que a reportagem 

of ens iva. 

A Lei de Imprensa requer que os jornalistas procurem produzir reportagens completas e 

objectivas, bern como rectificar qualquer informa9ao falsa ou inexacta que tenha sido publicada. Devem

se abster de apoiar directa ou indirectamente 0 6dio, racismo, intolerancia, crime e viol~ncia, bern como 

devem repudiar 0 plagiarismo, difama9ao, libelo difamat6rio, cahlnia e acusa90es nao comprovadas. 

A Lei tambem restringe a liberdade da imprensa indirectamente na forma como avalia a 

responsabilidade criminal e civil. Urn redator,l' e responslivel, juntamente com 0 seu rep6rter, por 

qualquer prejufzo civil resultante da materia publicada por este rep6rter e deve publicar qualquer jufzo 

interposto contra ele. Entretanto, a responsabilidade criminal e mais grave. 

Os crimes jornalfsticos incluem difama9ao, calunia, amea9as e Provoca90es. No caso da 

imprensa escrita, a Lei de Imprensa considera 0 director de uma publica,ao responsavel como cumplice 

do autor da materia of ens iva, a nao ser que 0 director possa provar que, de facto, nao tinha 

conhecimento de que a materia seria publicada ou que nao era possfvel impedir tal publica,ao. No caso 

de materias noticiosas nao assinadas, 0 director e considerado criminal mente responsavel, sujeito as 
mesmas defesas, em cujo caso a responsabilidade recai sobre a pessoa editorial mente responsavel pela 

inser9ao da materia nao assinadana publica9ao. Quando nao fi\r possfvel determinar 0 autor de uma 

materia noticiosa escrita ou falada, a Lei presume que 0 director, redator e conselho editorial sao 

criminal mente responsliveis, a nao ser que possam provar 0 contrario. 

20 conceito de publica~io, oeste contexto, inclui os meios de 
comunica~io escritos e falados. 
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Nos casos de difamacao, 0 defensor poden! oferecer prova dos factos aduzidos como defesa. 

Entretanto, a verdade nao e defesa absoluta. A prova dos fatos nao e defesa quando uma determinada 

acusacao nao puder ser justificada como "de interesse publico ou de interesse legltimo do of ens or" ou 

quando os factos controversos somente se relacionarem com a vida privada ou familiar da pessoa 

difamada. Mais importante ainda, 0 defensor nao pod era oferecer prova dos factos se a difamacao tiver 

side feita contra 0 Presidente. Com outras palavras, e crime ate mesmo publicar factos provados ou 

provaveis que tendam a difamar 0 Presidente. 

E. A LEI DE ASSOCIACAO 

A Constituicao garante 0 direito de livre associacao a todos os cidadaos. Citando esta 

proposiCao, a lei que regula a livre associacao estipula 0 princlpio geral de que todos os cidadaos 

maiores de 18 anos tern 0 direito de formar associacoes sem fins lucrativoscom prop6sitos que se 

adequem aos princCpios constitucionais de Mocambique e ~ ordem moral, econ6mica e social e que nao 

violem os direitos de terceiros ou do bem-estar publico. Nao podem ter "caracter secreto" 

(presumivelmente, como macons) mas, do contrario, nao ha, de modo geral, restricoes aos seus 

prop6sitos. Embora esta lei nao se refira aos partidos pol!ticos, rege 0 estabelecimento de organizacoes 

nao-comerciais que poderiam envolver-se em diversos aspectos do processo de democratizacao. 

A lei e directa. As associacoes podem ser formadas por, no mlnimo dez pessoas que actuem 

em conjunto e que apresentem os seus estatutos e prova de que a associacao dis poe de meios suficientes 

para rea1izar os fins estabelecidos nos seus estatutos. Estes pontos devem ser apresentados ~ autoridade 

competente,.~1 que tern 45 dias para aprovar (ou rejeitar) 0 pedido e publicar a aprovacao e os estatutos 

no Boletim da Republica. A rejeicao do direito de associacao deve ser feita mediante aviso por escrito, 

apelavel aos tribunais administrativos, mediante 15 dias de aviso previo. Entretanto, nao e claro se uma 

associacao se torna reconbecida ~ revelia ao expirar 0 perlodo de 45 dias ou mesmo se a autoridade nao 

publicar 0 reconbecimento e os estatutos. 

Uma vez reconbecidas, as associacoes podem"adquirir e exercer direitos legais e contratuais, 

bern como assumir obrigacoes no seu pr6prio nome. Podem filiar-se a associacoes estrangeiras de 

prop6sitos semelhantes e podem registar-se como de utilidade publ ica se visarem a prop6sitos de 

interesse do publico em geral ou da comunidade em cooperacao com a administracao publica; neste 

3A lei permite 0 estabelecimento de associa~6es provinciais e 
nacionais. As associac;oes provinciais precisam somente registar-se 80 

nivel provincial. 
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caso, gozarao de certos incentivos tributllrios e fiscais nao concedidos ~ outras associa90es. Para aMm 

disto, as associa96es estrangeiras podem registar-se nos termos da lei, sujeito ~ aprova9ao do Conselho 

de Ministros. 

F. A LEI DE REUNIOES E COMicIOS 

As reunioes e comlcios, de modo geral, sao regulamentados pela Lei N° 9/91, de 18 de 

Junho de 1991 (a "Lei de Reunioes"). Esta lei explicitamente declara que as "reunioes eleitorais" serao 

regidas por uma lei separada. Como ainda nao M nenhuma lei expressa sobre este assunto, poe-se em 

questao se a Lei de Reunioes est! em vigor.!' A lei nao se aplica a reunioes privadas rea1izadas em 

:lreas fechadas, feitas a convite individual. 

A Lei de Reunioes declara que 0 direito a reunir-se publicamente decorre do direito 

constitucional de livre reuniao e que este direito constitui urn requisito necessario para 0 desenvolvimento 

democratico e legftimo do Estado. Define-se uma reuniao como urn ajuntamento organizado e 

tempor:lrio de pessoas em base nao-institucionalizada, numa :lrea publica, aberta ou privada, para fins 

que nao viol em a lei, a moral, os direitos individuais e colectivos ou a ordem publica. Urn comlcio e 

uma reuniiio ao ar livre, uma parada ou procissao devidamente organizados para a expressao publica de 

temas poifticos e sociais de interesse publico. Todos os cidadaos tern 0 direito de participar de reunioes 

e comlcios. 

As reunioes e comlcios podem ser rea1izados aos sabados, domingos e feriados a qualquer 

momento enos dias uteis das 5hoo ~ 12hoo, mas a uma distancia mInima de 100 metros das "sedes de 

6rgaos de soberania", instala90es militares, prisoes, embaixadas, consulados e sedes de partidos poifticos. 

Poderao ser interrompidas pelas autoridades civis competentes se a reuniao tender a ofender a honra e 

a considera9ao devidas ao Chefe de Estado e ~ autoridades publicas de 6rgaos estatais, mas nao por 

simples crltica, que a lei expressamente indica como direito. Uma reuniao pode tambem ser 

interrompida por razoes de seguran9a nas vizinhan9as de uma das :lreas restritas acima mencionadas ou 

para proteger a propriedade publica ou privada. Para alem destas interrup90es legais, e crime interferir 

numa reuniao ou tentar impedir 0 exercfcio do direito de reuniao. Para alem disto, as autoridades locais 

4A Lei dos Partidos Politicos estipula que os partidos terio 0 direito 
de "divulgar livre e publicamente as SUBS ideias politicas por metodos de 
comunica4Jr8.o social e outros meios permitidos pela lei". Presumivelmente, 
o direito de reuniao e realiza4Jrao de comicios e um destes "metodos 
permitidos", sujeitos i Lei de Reunioes ate ser estabelecida uma lei 
especifica de reunioes eleitorais. 

20 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



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

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Avalia4liO PrC-Elcitoral 
da IFES: M~ambiquc 

nao tern nem mesmo autoriza9ao para estar presentes nas reuniOes em areas fechadas, a nao ser a convite 

dos promotores. 

Os partidos que desejarem realizar uma reuniao ou comfcio devem notificar as autoridades 

civis e a poifcia da area no mfnimo com quatro dias uteis de antecedencia ao acontecimento planeado. 

A notifica9ao deve ser assinada pelos promotores do acontecimento que se devem identificar por nome, 

ocupa9ao e ender~o; se a reuniao for patrocinada por uma entidade, os seus directores devem tarnbem 

assinar a notifica9ao. Considera-se aprovada uma reuniao, a nao ser que os promotores sejam 

notificados do contrario, por escrito, no mfnimo do is dias uteis antes do acontecimento. A autoridade 

competente tern tarnbem 0 direito de mudar 0 local de uma reuniao ou 0 trajecto de uma marcha por 

razoes de seguran9a publica ou controlo de trafego. Os promotores pod em apelar no tribunal a qualquer 

decisao adversa a respeito dos acontecimentos propostos mediante aviso previo de 15 dias ~ autoridade 

negou ou modificou 0 acontecimento planeado. 

Conforme indicado anteriormente, 0 Artigo 1 desta lei declara que· as reuniOes e os comfcios 

para prop6sitos religiosos e reunioes eleitorais serao regulamentados pela sua pr6pria legisla9ao". 

Entretanto, 0 Artigo 2 define os comfcios em termos de expressao poiftica, entre outras coisas. Portanto, 

nao e claro se a lei se destina a ser aplicada a comfcios poifticos mas nao a reuniOes poifticas ou se a 

expressao "reunioes eleitorais· significa algo total mente diferente, de forma a que as reuniOes geralmente 

associadas com uma campanha poiftica sejam regulamentadas por esta lei. Em caso afirmativo, a lei e 

geralmente adequada como tal para proteger 0 direito de realizar reunioes e comfcios. 
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CAPITULO IV. LEI ELEITORAL NACIONAL 

o Govemo de Mocambique decretou urn extenso projecto de lei eleitoral corn 290 artigos. 

Esta tarefa foi reaJizada por uma Comissao Intermisterial constituida para 0 trabalho eleitoral preliminar. 

Isto foi feito independentemente das negociacoes de Roma, que culminaram no Protocolo III, do qual 

tamb~m consta urn esquema da lei eleitoral. E muito possivel que a lei final seja semelhante ao projecto 

do Govemo no tocante aos procedimentos, mas diferente no que diz respeito ao contexto politico, uma 

vez que segue as especificac6es do Protocolo III. 

Antes de considerar as disposicoes do Protocolo III referentes lis eleicoes a serem reaJizadas 

ap6s 0 cessar-fogo e ao projecto governamental de uma nova lei eleitoral, analisaremos a lei eleitoral 

usada para eleger os deputados 11 Assembl~ia Nacional ern 1986 e as suas consequencias politicas. 

A. A LEI ELEITORAL DE 1986 

A Republica Popular de Mocambique foi fundada ern 1975 corn base num modelo de 

representacao politica por democracia directa. Os representantes politicos eram escolhidos por votacao 

directa e aberta ao nivellocal, embora os representantes para os legislativos provincial e nacional fossem 

escolhidos por eleicao indirecta. Uma vez escolhidos pelo levantamento da mao, que aprovava urn 

conjunto de candidatos pr~·escolhidos pela FRELIMO, os representantes locais, por sua vez, escolhiam 

os seus deputados para as respectivas assembl~ias provinciais, tamb~m corn voto aberto num unico 

conjunto de candidatos. Os deputados para a AssembIeia Nacional Popular eram entao escolhidos por 

cada Assembl~ia Provincial, utilizando·se 0 mesmo m~todo. 

A eleicao de deputados para a Assembl~ia Nacional Popular (ANP), realizada ern 14 de 

Dezembro de 1986, foi urn tanto diferente. Os deputados de cada AssembIeia Provincial deviam 

escolher os deputados para a ANP por votacao secreta de uma Iista aberta de candidatos organizada pel a 

FRELIMO, que tinha mais nomes do que vagas disponiveis. Os deputados provinciais deviam riscar 

os nomes que nao preferissem da Iista e votar no numero ex acto de nomes requeridos para completar 

a su~ respectiva delegacao provincial. Esta modificacao ligeira nos procedimentos foi parte da 

Iiberalizaciio politica que comecava a ter forma ern 1986, evoluindo mais rapidamente no periodo de 

1988 a 1989. 

Representagio provincial 

A Tabela 6.1 indica os numeros de representantes pOliticos eleitos ern cada provincia por 

nivel de governo: 249 deputados para a Assembl~ia Nacional Popular, I 055 deputados provinciais, 5 

832 representantes para as Assembl~ias Distritais e 13 671 representantes eleitos ern locais e cidades. 
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Estes cargos nao sao mutuamente exclusivos; algumas pessoas podem ser deputados tanto para a 

Assembll!ia Provincial como para a Assembll!ia nacional. 
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Tabela 6.1 - Representantes polCticos eleitos em 1986: 
e locais - por provfncia 

Assembl6ia AssembMia 
PrQvfnci~ NaciQnai PrQvinciai 

PQPular 

Niassa 21 80 

Cabo Delgado 24 90 

Nampula 29 100 

Zambezia 23 85 

Tete 19 100 

Sofaia 22 100 

Manica 15 100 

Inhambane 19 100 

Gaza 19 100 

Provfncia de 
Maputo 21 100 

Cidade de 
Maputo 37 100 

TOTAL lli ~ 

Homens (%) 84 76 

Mulheres (%) 16 24 

24 

deputados nacionais, provinciais, distritais 

AssembIeias Assembl6ias 
Distritais de cidilde 

e local idade 

665/15 771 

823/16 2 115 

932/18 1 621 

564/16 1550 

412/12 1 231 

370/12 445 

417/09 1 105 

632/12 1 561 

634/11 2399 

373/07 873 

5 832/128 13 671 

76 72 

24 28 
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Tabela 6.2 - Representa~lio poiftica actual na Assembl6ia Nacional, eleita em 14 de Dezembro de 
1986, por provfncia 

Distribui~ao de Assentos 
Estimativa de Elel9tide 

PrQvfncia Eleitorado PQr eleilQrado 
21 

Niassa 326800 10 
24 

Cabo Delgado 659800 20 
29 

Nampula 1 661 500 51 
48 

Zamb~ia 1 566 200 23 
19 

Tete 528600 16 
22 

Sofala 709 800 22 
15 

Manica 395900 12 
19 

Inbambane 713 700 22 
19 

Gaza 701 000 21 

Provfncia de 22 
Maputo 488500 15 

37 
Cidade de Maputo 433500 13 

Fonte: Comissao Ministerial. Processo eleitoral: algumas retlexoes preliminares. Setembro, 1991. 

Com a excep~lio da Provfncia de Maputo, 0 mlmero de representantes distritais varia de 

acordo com 0 mlmero de distritos. Conforme figura na tabela seguinte, a representa~lio polftica 

concentra-se no SuI. A propor~lio de mulheres nestas assembl6ias representacionais 6 consideravelmente 

mais elevada do que a do Congresso dos Estados Unidos ou dos legislativos brasileiros. 

Desigualdades regionais 

A Tabela 6.2 demonstra os desequillhrios representacionais que favorecem a regiao Sui nas 

primeiras duas colunas. 

As duas provfncias mais populosas, Nampula e Zamb6zia, as quais, conforme 0 princfpio de 

"urn homem, urn voto", deveriam ter 99 deputados para 0 Legislativo Nacional, t~m actual mente apenas 
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52. Inhambane e Gaza sao tamb~m Iigeiramente subrepresentadas. A delega9lio de Niassa ~ mais do 

que 0 dobro do que mereceria a sua popula9ao proporcional e as provlncias de Cabo Delgado, Tete, 

Manica e Provincia de Maputo beneficiaram-se em grau menor. Entretanto, 0 principal beneficiario 

desta reparti9lio estrat~gica regional, sem duvida a1guma, ~ a Cidade de Maputo, capital Nacional, a 

qual, em propor9lio h sua popula9ao estimada de 433 mil habitantes (pela Comissao Nacional do Plano), 

deveria ter uma delega9ao de 13 deputados, recebeu um total de 37 - quase 0 triplo. Por outro lado, 

isto ainda nao ~ tudo, como se pode observar numa compara9ao das Tabelas 6.2 e 6.3. 

Dos 249 deputados que atualmente servem na Assembl~ia da Republica, 161 residem na 

provincia que representam, 88 residem noutras provlncias e 83 dos ultimos residem em Maputo. Os 

deputados h Assembl~ia sao designados para representar uma area geognlfica (distrito, localidade ou 

cidade) da sua provincia ou representar um grupo funcional no limb ito do seu eleitorado (como, por 

exemplo, sindicato, empresa publica ou associa9ao). A geografia ~ responsavel por 135 (54%) dos 

deputados, enquanto 114 (46%) representam grupos funcionais. 

Tabela 6.3 - Tipo de representa9ao poiftica na Assembl~ia Nacional Popular, eleita dia 14 de 
Dezembro de 1986 por provincia 

EleitQS !lara representar: 
Residentes Residentes 

PrQvlnci!l locais nao-IQcais Dist/Cidade Func. GruPQ 

Niassa 14 07 16 05 

Cabo Delgado 14 10 16 08 

Nampula 22 07 22 07 

Zamb~ia 15 08 16 07 

Tete 10 09 12 07 

Sofala 10 12 II II 

Manica 08 07 08 07 

Inhambane 12 07 10 09 

Gaza 12 07 09 10 

Provincia de 
Maputo 08 13 08 13 

Cidade de 
Maputo 36 01 07 30 

TOTAL 161 88 135 114 
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Avaliac;io Pre-Eleitoral 
<fa IFES: M~ambique 

Quando a politica pluripartidaria e as elei~es secretas directas para deputados ~ Assembleia 

da Republica chegarem ~ provfncias, este perfil sofrenl mudan,as radicais e uma grande percentagem 

dos deputados actuais nlio serao reeleitos. Ser~ uma tarefa especial mente diffcil para a FRELIMO 

recrutar candidatos "nativos" que sejam residentes nas respectivas provfncias, supondo-se que os 

requisitos de resid~ncia do candidato sejam inclufdos na nova lei eleitoral. 

B. PROJECTO DE LEI ELEITORAL 

Em Julho, entregou-se ~ equipa da IFES uma c6pia de urn projecto proposto, nlio datado, da 

nova lei eleitoral, de 56 p~ginas e 290 artigos. Aparentemente, foi redigido antes da assinatura do 

Protocolo III porque este projecto utiliza 0 sistema de elei,lio de urn unico membro por maioria do 

distrito, entre outros elementos que diferem dos acordados pelo Governo e pela RENAMO em Mar,o 

de 1992 nos termos do Protocolo III. Esta verslio preliminar foi provavelmente conclufda no segundo 

semestre de 1991. 

o Governo de Mo,ambique publicou urn projecto completamente revisto da lei eleitoral 

proposta com a data de Agosto de 1992 (ver Ap~ndice B). A IFES recebeu uma c6pia deste projecto, 

que leva em considera,lio os acordos sobre 0 processo eleitoral incorporados no Protocolo III. Tal como 

o projecto anterior, e urn documento longo, pormenorizado e compreensivo. Com base numa revislio 

preliminar, parece tambem ser bern redigido. Servir~ de base util para discuss6es subsequentes sobre 

a verslio final da lei eleitoral e a lei final possivelmente nlio ser~ muito diferente do projecto de Agosto. 

A IFES incentiva insistentemente 0 Governo a continuar a revislio da lei eleitoral e, 0 que e 

ainda mais fundamental, permitir aos representantes de todos os partidos politicos que participem dessa 

revislio. Muitas das recomenda,6es deste relat6rio, se forem seguidas, requererlio revis6es do projecto 

de lei eleitoral. E importante que uma verslio final da lei seja promulgada, 0 mais tardar, no infcio de 

1993, porem e ainda mais importante que a lei tenha a contribui,lio e 0 endosso de todos aqueles que 

participarlio do sistema eleitoral. 

Seria extremamente util a Mo,ambique a realiza,lio de urn semin~rio comparativo 

internacional, com a participa,lio de especialistas em sistemas eleitorais e autoridades que dirigiram 

elei,6es em ambientes semelhantes (Angola, Nicar~gua, EI Salvador, Cabo Verde, Slio Tome e Prfncipe, 

Namibia, etc.), a fim de intercambiar experiencias sobre registo de eleitores, educa,lio cfvica, 

recrutamento e forma,lio de mesarios, apura,lio de votos, obst~culos ~ seguran,a e outras quest6es 

relacionadas com 0 dia das elei,6es. 
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CAPiTULO v. REGISTO DE ELEITORES 

As leis eleitorais da maioria das democracias estabelecidas in°cluem disposi90es para 0 registo 

de todos os eleitores qualificados anteriormente ao dia das elei¢es. 0 registo de eleitores permite que 

as pessoas demonstrem 0 seu direito de votar, proporciona a informa9ao requerida para uma 

representacao justa, contribui para uma organizacao mais normal do processo de vota9aO e oferece urn 

certo grau de controlo contra a votacao dupla e a fraude eleitoral. Ao registar-se, 0 eleitor estabelece 

o seu direito ao voto. Essa elegibiJidade para votar e geralmente expressa numa de duas formas, ou por 

meio da emissao de urn registo ou bilhete de eleitor ou mediante a inscri9ao do nome do indivlduo numa 

lista eleitoral a ser fornecida ~ assembleia de voto em que 0 eleitor devera votar. Em alguns palses, 

utilizarn-se tanto 0 bilhete do eleitor como as listas eleitorais. 

A escolha de urn sistema de registo que melhor se adapte a urn determinado pals depende de 

muitos factores, tais como 0 tipo de eleitorado ou distrito eleitoral utiIizado, 0 tipo de sistema eleitoral 

estabelecido - representa9ao proporcional ou distrito de urn unico membro, 0 tempo e recursos 

financeiros disponlveis e 0 nlvel de confian9a ou desconfian9a popular no sistema eleitoral e nas pessoas 

que 0 devem implementar. Independentemente do sistema utilizado, a credibilidade e validade do 

processo de registo tera urn impacto crucial sobre a credibilidade e validade do processo eleitoral' 

De modo geral' supondo-se que 0 processo seja realizado adequadamente, urn sistema de 

registo pre-eleitoral traz os seguintes beneffcios: 

• 

• 

• 

• 

• 

Proporciona a informacao para determinar a representa9ao justa por eleitorado. 

Permite controlos contra a fraude eleitoral e a vota9ao dupla. 

Simplifica 0 processo no dia das elei90es, permitindo a urn maior numero de eleitores 

serem processados em cada assembleia de voto. 

Proporciona a informacao extremamente util para a eventual distribui9ao de materiais 

eleitorais (se os eleitores devem votar ou sejam incentivados a votar no local em que 

se registaram). 

Permite urn ensaio administrativo para as autoridades eleitorais. Oferece tambem uma 

oportunidade de educa9ao cfvica e uma experi~ncia inicial do contacto com 0 processo 

eleitoral ao nlvel individual. 
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• A distribui9ao de bilhetes eleitorais, seja ap6s a distribui9ao de bilhetes nacionais de 

identidade ou em substitui9ao dos mesmos, soluciona 0 problema de uma grande parcel a 

da populacao que carece de documentos de identifica9ao. 

Como os beneffcios de urn sistema de registo pr~-eleitoral sao muitos, os custos sao 

correspondentemente altos. E provavel que aproximadamente 50% do custo total do processo eleitoral 

sejam atribufveis ao registo, independentemente do sistema utilizado. 0 registo ~ tambem 0 elemento 

de maior risco do processo eleitoral e, se realizado de forma incompleta ou deficiente, todo 0 exercfcio 

correra perigo. Alguns dos beneffcios do registo sao conseguidos por outros meios menos dispendiosos. 

Por exemplo, molhar 0 dedo do eleitor em tinta indel~vel proporciona uma seguran9a adequada contra 

a vota9ao dupla. 

Em Mocambique, 0 projecto de lei eleitoral do Governo e 0 Protocolo III propoem 0 

estabelecimento de urn sistema, mediante 0 qual os eleitores se registam e recebem bilhetes de registo 

nos meses anteriores ao dia das elei90es. Em Mocambique, qualquer processo de registo tera de superar 

as seguintes limitacoes: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Falta de documenta9ao de identidade civil; 

Falta de autoridades administrativas numa grande parte do pafs; 

Analfabetismo da maioria da popula9ao; 

Limitacoes de infra-estrutura que tornam diffcil chegar ~ zona rural; 

Temor da populacao a respeito das consequencias do processo de registo; 

Limitacoes sazonais: de Novembro a Marco as chuvas impedem todas as tarefas que 

impliquem mobilizaCiio ffsica; . 

Dificuldades de idioma: somente 20% da populacao falam portugues; 

Movimento populacional: presume-se que, ap6s 0 cessar-fogo e a seca, muitas pessoas 

serao relocalizadas no pafs ou retornarao do estrangeiro. Nas areas de fronteira sera 

diffcil saber a nacionalidade correcta das pessoas, uma vez que os idiomas nativos sao 

falados em ambos os lados de algumas fronteiras. 
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Tendo em mente estes comentarios gerais, este capftulo analisara os actuais pianos de registo 

do Govemo e apresentara OP90es alternativas com uma an:ilise tanto de custos como de beneffcios, ap6s 

uma breve apresenta9ao da informa9ao sobre questoes pertinentes a popula9ao e documenta9ao. 

A. DISTRIBUICAO DA POPULACAO E QUESTOES DE REPARTICAO 

o ultimo censo de M09ambique foi feito em 1980. A ruptura do complexo administrativo, 

causada pela guerra, destruiu registos, deslocou urn numero enorme de pessoas e impediu a 

documenta9lio normal da popula9ao. Recentemente, a pior seca deste seculo na Africa do Sui 

acrescentou outro fmpeto ao deslocamento populacional. Consequentemente, nao h:I estimativas exactas 

do numero de eleitores qualificados. A Comissao Interministerial, criada pelo Govemo de Moc;ambique 

para Tratar das Actividades Preliminares lis Elei95es, pediu informa930 a diversos escrit6rios 

administrativos para fazer uma estimativa da popula9ao. Estas estimativas baseiam-se em projecc;oes da 

popula9lio provavel de cada provfncia com base no censo de 1990. Segundo os calculos da Comissao, 

M09ambique tern 17 100 000 habitantes. Supondo-se que a idade mfnima para votar seja 18 anos, 

calcula-se que 0 numero de eleitores se eleve a 8 milhoes. 

A Comissao Interministerial fez uma estimativa preliminar dos assentos de cada provfncia no 

Parlamento, utilizando as projec95es de populac;ao feitas pela Comissao do Plano, como se pode ver na 

Tabela 6.2. Este m~todo de distribuic;ao aumenta a incidencia de interesses regionais e conflictos 

potenciais. De acordo com as Projec90es acima, duas provfncias, Nampula e ZamMzia, em conjunto 

teriam 99 representantes na Assembl~ia, constituindo 40% dos votos. Entretanto, a distribuic;ao final 

de assentos provavelmente levara em conta urn numero de pessoas registadas em cada provfncia. Por 

esta raziio, 0 processo de registo ~ muito importante. 

Outra abordagem considerada pela Comissao Interministerial para a primeira eleic;ao ~ tratar 

todo 0 pafs como urn unico eleitorado num sistema misto. Nesta alternativa, cada provfncia obteria urn 

numero fixo de assentos (por exemplo, cinco por provfncia) e 0 restante dos deputados 11 Assembl~ia 

seriam eleitos com base nos resultados· nacionais. 

Estas opc;oes a respeito do registo e circunscric;ao constam da Figura 6.1. 
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Figura 6.1 -

COM Registo 
anterior 

SEM Registo 
anterior 

Quatro sistemas eleitorais alternativos por eleitoral e registo de eleitores 

Eleitorado/Circunscri~ao 

ProvIncia Pals 

(a) Mais 
caro 

(c) Menos 
ainda 

(b) Menos 
caro 

(d) Mais 
barato 

A alternativa l! seria a que mais consumiria tempo e a rna is dispendiosa para pllr em pratica, 

tendo a provIncia como eleitorado e sem registo anterior de eleitores (0 modelo proposto no Protocolo 

III). 0 modelo l! seria menos dispendioso e levaria menos tempo. Todo 0 pals e considerado como urn 

unico eleitorado e os eleitores nao estao sujeitos aos requisitos de resid~ncia - recebem urn bilhete de 

registo de eleitor em qualquer parte em que estiverem fisicamente durante aquele perlodo e poderao votar 

em qualquer lugar em que estiverem no dia das elei~es. Menos dispendiosa ainda e a alternativa £. 

Neste caso, nao h3 registo anterior de eleitores; qualquer cidadao maior de 18 anos podera votar. Por 

questiio de contagem de votos/distribui~ao de assentos na AssembJeia, a provIncia e considerada como 

o eleitorado. A alternativa !!. seria a menos dispendiosa e a mais facil de operar. Nela nao h3 registo 

anterior de eleitores e os cidadaos poderao votar onde estiverem no dia das elei~oes, uma vez que 0 pals 

e urn unico eleitorado. 

B. SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACAO 

De acordo com a lei actual, todos os mo~ambicanos devem registar-se 30 dias ap6s 0 

nascimento e ter consigo urn bilhete de identidade ap6s 0 decimo aniversario. Na pratica, este nao e 

frequentemente 0 caso. Nas zona rural, a maioria das crian~as nasce em casa, nao em ci(nicas ou 

hospitais. Portanto, e diflcil contar e registar estas crian,as. Durante os anos da guerra, 0 Governo de 

. M09ambique perdeu 0 controlo de grande parte da zona rural e e somente na zona urbana (Maputo, 

Beira, Quelimane, etc.) que a maioria da popula,lio adulta tern bilhetes de identidade. 

A equipa procurou estimar 0 numero de eleitores potenciais a fim de definir a dimensao geral 

do desafio que enfrentam as autoridades eleitorais de Mo,ambique. Na Tabela 7.1, a primeira col una 

mostra as estimativas populacionais provinciais da Comissao Nacional do Plano (CNP). Na segunda 

col una, a equipa da IFES apresenta suas pr6prias estimativas, ajustando as cifras de acordo com 0 

numero de pessoas deslocadas. A terceira coluna indica uma estimativa de pessoas com documenta,lio 
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disponlvel. Apenas uma pequena parte da popula~ao tern 0 bilhete de identidade. Devido lis actividades 

da guerra, muitos centros administrativos perderam os seus arquivos e algumas autoridades do Governo 

de Mo~ambique disseram-nos que I! posslvel que parte da documenta~ao disponlvel (em uso) seja falsa. 

A equipa da IFES estima que cerca de 40% vivem na zona urbana enos seus arredores. 

Tabela 7.1. Eleitores potenciais 

Eleitorado potencial 

ProvIncia 

Niassa 

Cabo Delgado 

Nampu\a 

Zambezia 

Tete 

Sofala 

Manica 

Inhambane 

Gaza 

ProvIncia de Maputo 

Cidade de Maputo 

SUB-TOTAL 

Estrangeiro 

TOTAL 

Estimativa da CNP 

326000 

659000 

1 661 000 

1566 000 

528000 

710000 

396000 

714000 

701 000 

488000 

433000 

8 185000 

8 185 000 

Fonte: Comissao Nacional do Plano, e IFES 

33 

Estimativa da IFES 
Populacao adulta 

com documentacao 

75000 

150000 

350000 

350000 

75000 

250000 

100000 

250000 

250000 

150000 

550000 

2550000 

50000 

3600000 
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Estas estimativas pod em ser inexactas, em virtude da extensao e gravidade da seca. A escala 

da perda de cultivos 6 tao grande que 0 mlmero de mocambicanos afectados aumentou 

consideravelmente. De acordo com a Comissao Nacional para a Emergencia, 0 numero elevou-se a 1,3 

milhao em Maio de 1992. 

o actual bilhete de identidade indica informacao oficiente para fins eleitorais. Inclui 0 nome 

da pessoa, filiacao (nome dos pais), lugar de nascimento, data de nascimento e provfncia de residencia. 

Inclui tamb6m uma fotografia e a impressao do polegar direito. 

C. PROPOSTA DO GOVERNO: UM CENSO ELEITORAL 

o plano de registo do Governo preve um processo de duas fases para realizar um censo 

eleitoral. Reconbecendo que muitos mocambicanos carecem de qualquer tipo de documentacao de 

identidade, 0 primeiro passo ser~ um esforco para emitir bilhetes de identificacao civil a todos os 

cidadaos. Este exercfcio ser~ feito em ambito nacional num perfodo de quatro meses por brigadas de 

identificacao civil e registo, abrangendo um total de 500 pessoas. Para este processo, diversos tipos de 

identificacao serao aceiuveis: certificado baptismal, bilhete de motorista, bilhete de identidade do 

trabalho, identidade militar, documento fornecido pelo Alto Comissariado das Nacoes Unidas para 

Refugiados ou p~r outra autoridade a cargo de pessoas deslocadas, testemunbo prestado por autoridades 

locais ou tradicionais ou por outras testemunbas elas mesmas com documentacao aceit~vel. 0 Governo 

calcula que serao distribufdos, por meio deste exercfcio, dois mil hOes de novos bilhetes nacionais de 

identidade. Os trabalhadores utilizados nesta fase serao pagos de acordo com 0 sal~rio mfnimo 

estabelecido pelo Governo. 

A segunda fase ser~ 0 processo de registo como tal, que implicar~ a distribuicao de bilhetes 

de eleitor a todos os eleitores qualificados. Este esforco, sob a supervisao da Comissao Eleitoral 

Nacional, ser~ realizado por 8 000 equipas, cada qual com cinco membros. 0 Governo preve que 0 

registo comece cerca de cinco meses ap6s a assinatura de um acordo geral de paz e que se prolongue 

por um perfodo de cinco meses. Os encarregados do registo serao rectutados entre professores e 

funcionMios publicos. Os 40.000 trabalhadores serao formados por meio de uma s6rie de seminMios 

para formador de formadores aos nfveis nacional, provincial e local. Na previsao do Governo, serao 

fornecidos a estas pessoas alimentos e tendas, bern como materiais tais como livros de registo, bilhetes 

de processamento de dados, canetas, etc. Os actuais documentos do Governo nao especificam 0 tipo de 

bilhete de eleitor a ser emitido. 0 orcamento para os materiais do censo eleva-se a US$7.600.000, ou 

seja, aproximadamente US$I por eleitor. 
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o documento preliminar do programa eleitoraI, de Junho de 1992, especifica que 0 censo 

eleitoraI ser:l reaIizado aos s:lbados, domingos e feriados e que os trabaIhadores receberlio 0 saI:lrio 

mlnimo. 0 documento de Agosto, enviado aos doadores, nlio especifica se 0 censo se Iimitar:l aos fins 

de semana e nlio inclui no or~amento os saI:lrios dos trabaIhadores. 

D. SISTEMAS ALTERNATIVOS DE REGISTO 

H:I diversos sistemas aIternativos de registo, utilizados em v:lrios palses, e imlmeras pequenas 

varla~es de materiais e procedimentos. Os sistemas b:lsicos que poderiam ser considerados em 

Mo~ambique slio os seguintes: 1) sem registo; 2) registo e vota~lio simultfuleos; 3) registo pre

eleitoraI com Iislas de eleitores; e 4) registo pre-eleitoraI sem Iistas de eleitores. 

Sistema "sem registo" 

As elei~oes no Zimbabwe de 1980 foram feitas sem registo previo. A Republica Dominicana 

tambem utiliza urn sistema de vota~lio sem registo. Na Republica Dominicana, urn eleitor em 

perspectiva, que venha II assembIeia de voto podeni votar se, a julzo dos mes:lrios, parecer ter 18 anos 

de idade. Para evitar a vota~lio dupla, marca-se urn dedo com tinta indeIevel. 

A vantagem deste sistema e ser simples e barato. Num pals insular como a Republica 

Dominicana, tendo por vizinho urn pals de Ifngua frances a, onde a nacionalidade nlio e questlio, a falta 

de documenta~lio eleitoraI nlio apresenta urn problema significativo. 

As desvantagens em Mo~ambique seriam diversas. Primeiro, nlio haveria meio de impedir 

que os cidadlios dos palses vizinhos atravessassem a fronteira e votassem no dia das elei~oes. Segundo, 

seria imposslvel estimar 0 numero de eleitores que apareceriam em cada assembleia de voto, implicando 

a necessidade de fornecer a cada assembleia urn mlmero excessivamente grande de cedulas. Terceiro, 

nlio havendo controlo sobre 0 numero de eleitores e pouco controlo sobre 0 numero de cedulas em cada 

assembleia de voto, a fraude eleitoraI tornar-se-ia urn perigo evidente. Quano, perdem-se as vantagens 

psicol6gicas e de "prova" de urn registo pre-eleitoral. 

Na opinilio da equipa da IFES, as vantagens de urn sistema "sem registo" nlio superam as 

desvantagens e nlio se recomenda este sistema para Mo~ambique. 
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Registo e votagiO sirnultiineos 

Urn segundo sistema a1ternativo seria requerer que os eleitores se registassem no pr6prio dia 

das elei96es. Haveria urn procedirnento de apresentacao da documentacao de identidade aos encarregados 

do registo e 0 recebimento de urn bilhete de eleitor ou 0 nome registado numa !ista de eleitores, 

sernelhante a urn registo pr~-eleitoral. A diferenca seria que 0 registo ocorreria no lugar e no dia da 

votacao. Os eleitores passariam directamente do processo de registo para 0 processo de votacao. 

Em Mocambique, a utilizacao deste sistema, 0 registo e as elei96es tanto para Presidente 

como para 0 legislativo, poderiam ocorrer num unico dia. Alternativamente 0 registo poderia ser feito 

no dia da votacao presidencial, sendo a votacao legislativa num dia posterior. Nas eleicoes presidenciais, 

a <!rea de residencia dos eleitores nao seria questao. Trata-se tambem de uma disputa que atrairia urn 

grande numero de mocambicanos lis urnas, especial mente se nao fosse necess<!rio 0 registo antecipado. 

Se os mes<!rios de cada assembl~ia de voto estiverem preparados para tarnb~m regis tar as pessoas ao 

mesmo tempo em que vierem votar, poder-se-ia realizar num unico dia uma grande parte do exercfcio 

nacional de registo, abrangendo todo 0 pafs. 

Este sistema apresenta v<!rias vantagens administrativas: 

• 

• 

• 

Seriam e!iminados os custos dram~ticos relacionados com 0 movimento de registo de 

tres a quatro meses, exigindo servicos de milhares de pessoas por urn perfodo 

prolongado. 0 tempo deste aspecto especffico do processo de registo seria praticamente 

reduzido a urn unico dia. 

Os postos eleitorais atrairao os eleitores que moram nas vizinhancas, permitindo urn 

rn~todo eficiente e praticamente autom~tico de organizacao dos eleitores por regiao, 

eleitorado ou distrito eleitoral de residencia. 0 sistema de registo no dia das eleicoes 

basicamente organizaria os eleitores ao nfvel da seccao eleitoral. A computarizacao 

eventual seria simp!ificada. 

As medidas de seguranca, empregadas nas assembl~ias de voto pelo uso da tinta 

indel~vel para impedir que os eleitores votassem rna is de uma vez, tamb~m ajudaria a 

impedir que tentassem registar-se mais de uma vez. 
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e, o registo seria feito sob 0 escrutlnio dos representantes do partido ou dos candidatos 

e de observadores oficiais, aumentando a credibilidade e a confianca do publico no 

processo. 

Este sistema tambem tern vi!rias desvantagens. De modo geral, significaria que as autoridades 

eleitorais de Mocambique chegariam ~ sua primeira eleicao pluripartidi!ria com muito pouca informacao 

sobre 0 eleitorado e sem qualquer experi~ncia da tarefa em questiio. Como seria imposslvel preyer 

exactamente 0 numero de pessoas que apareceriam em cada urn das 8.000 assembl~ias de voto, ser~ 

necessi!rio fornecer a todas elas reservas necessi!rias de material de registo e votacao. Isto levar~ a uma 

enorme perda e ao aumento da possibilidade de fraude e mesmo assim na~ eliminar~ a probabilidade de 

que certos cidadaos nlio possam registar-se ou votar por causa da falta de materiais. 

Caso se estabeleca urn unico dia para registo e votaClio, 0 pesSOai suficiente devera ser 

formado e estar a postos para processar todos os eleitores num perlodo de aproximadamente 12 horas 

durante 0 dia. E prov~vel que as equipas, compostas, no mlnimo, de tr~s registadores e tr~ mesarios, 

sejam capazes de processar de ISO a 200 eleitores num dia, apresentando baixa efici~ncia em virtude da 

falta de experi~ncia. Portanto, seria necessi!rio estabelecer cerca de 40.000 postos de registo/assembl~ias 

de voto, cada qual, no mlnimo, com seis pessoas. Parte da economia de custo projectada deste sistema 

comeea a desaparecer quando se considera a necessidade de pessoal, juntamente com a necessidade de 

imprimir e distribuir 0 excesso de material. 

Registo pre-eleitoral com eguipas m6veis de registo 

Caso se decida utilizar 0 registo pr~-eleitoral em Mocambique, como 0 Governo est~ 

actual mente a propor, 0 processo podera ser a1terado de tal forma a permitir uma economia significativa, 

mantendo ao mesmo tempo as vantagens de urn registo feito antes das eleicoes. A proposta do Governo 

prev~ 8.000 equipas de registo, compostas de cinco pessoas cada, trabalhando nos fins de semana e 

feriados ou todos os dias da semana, por urn perlodo de quatro meses. E posslvel sup or, dados estes 

numeros, que 0 local de registo seria fixo, provavelmente no local da futura assembl~ia de' voto. E 
tamb~m posslvel projectar urn nlvel muito baixo de produtividade, se a tarefa de registar 8.000.000 de 

eleitores fOr dividida durante tantos dias entre 40.000 trabalhadores. 

Urn m~todo a1ternativo seria fazer 0 registo com uma combinaclio de equipas fixas e m6veis. 

Novecentas equipas de tr~ pessoas, trabalhando durante tr~ meses, podem registar 8.000.000 de 

eleitores, supondo-se uma produtividade semelhante ~ experi~ncia noutros palses diffceis, como a 

Nicaragua. Em i!reas de alta densidade, os postos fixos de registo teriam pessoal durante os tres meses. 
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Nas areas rurais menos densas, as equipas permaneceriam apenas por alguns dias, ate a popula~ao dessa 

area estar registada e passariam ~ outra. Urn sistema deste tipo foi utilizado em Angola. Este sistema 

reduziria 0 mlmero de meses-pessoa de 160.000 para 8.100, resultando em despesas de salarios 

drasticamente reduzidas. 

E. DOCUMENTACAO DO REGISTO 

As propostas eleitorais e 0 projecto de lei eleitoral do Governo sao vagos em quanta ao tipo 

de documento de registo que deve resultar do processo de registo. H~ muitas varia~oes do tipo de 

bilhete de registo que poderia ser emitido aos eleitores. H~ tarnMm diversas op~es para a produ~ao 

de registos eleitorais. As a1ternativas oferecem uma ampla serie de custos e beneffcios que devem ser 

consideradas minuciosamente, a fim de determinar 0 metoda rna is apropriado para Mo~ambique. 

Experiencias de oulros paises com a documenta£fio de registo 

Nicaragua 

Na Nicar~gua 0 regislo foi feito durante quatro fins de semana consecutivos em postos fixos 

de registo/assembleias de voto. A informa~ao de registo foi independentemente incorporada em do is 

Iivros de registo (urn mantido ao nlvel local para controlo durante a vota9ao e 0 outro enviado 11 capital 

para ser incluldo num banco de dados, utilizado posteriormente para produzir listas alfaMticas de 

eleitores em cada assembleia de voto) e num bilhete de regislo feito de papelao fino que podia ser 

dobrado. 0 bilhele de regislo foi emitido com uma capa plMtica para protec~ao e nao inclufa fotografia. 

Ap6s as elei~es, 0 Conselho Eleitoral Nacional recebeu jurisdicao sobre os Registos Civis e est~ 

actual mente no processo de melhorar tais registos, proporcionando aos cidadaos nicaraguenses urn 

documento permanente de identificacao e mantendo Iistas eleitorais permanentes. Tanto 0 registo durante 

o processo eleitoral como os melhoramentos e expansao do sistema ap6s as eleicoes foram financiados 

por doadores externos. 0 pessoal encarregado do registo foi recrutado dentre os funcion~rios publicos 

e candidatos propostos pelos partidos da oposi~ao e receberam uma pequena di~ria. 

No Haiti 0 registo foi feito nos postos de registo/assembleias de voto. A informa9ao do 

registo foi feita em formularios impressos que produziam uma via original e duas c6pias carbono. A 

via original, protegida por uma capa plMtica, foi entregue ao eleitor comobilhete de registo. As duas 

c6pias, pres as em pequenos volumes, foram utilizadas da mesma forma que na Nicar~gua. 0 bilhete 
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de registo nao inclula fotografia. Embora a intencao das autoridades eleitorais fosse incorporar toda a 

informacao num banco de dados automatizado, 0 processo foi suspenso por se reconbecer que nao havia 

tempo suficiente para lancar todos os dados como inicialmente planeado. Decidiu-se Iimitar a transcricao 

da informacao a tres campos b4sicos de informacao. Mesmo assim, cerca da metade dos postos 

eleitorais na~ recebeu folhas impressas dos eleitores registados, como original mente planeado. Embora 

os pianos iniciais inclulssem urn esforco p6s-eleitoral semelhante ao empreendido na Nicaragua, os 

acontecimentos ocorridos ap6s as eleicoes tornaram isso imposslve!. Os formularios de registo e 0 

equipamento de computacao foram financiados por doadores internacionais, que tambem proporcionaram 

financiamento para urn pequeno pagamento lis equipas de registo com base no mimero de eleitores que 

registavam. 

Angola 

Em Angola, 0 registo foi feito no perfodo de tres meses com uma combinacao de brigadas 

fixas e m6veis. A informacao do registo foi incorporada num formulario de registo a ser mantido num 

local central e num Iivro de registo que deveria ser usado como controlo parcial durante a votacao. 

Cada eleitor recebeu urn bilhete de registo impresso em papel de seguranca, incluindo uma fotografia 

em preto e branco e protegida com laminacao a frio. Urn fornecedor privado proporcionou estojos que 

inclufam este material, para a1em de outros elementos requeridos para 0 registo. A informacao do 

registo nao foi lancada num banco de dados automatizado e, portanto, na~ foi possfvel produzir Iistas 

a1fabeticas impressas dos eleitores. Nenbum doador proporcionou financiamento para 0 material de 

registo e varios deles inclufram nos seus oferecimentos a proibicao de utilizar os recursos para este 

prop6sito. 

Alternativas disDonfveis para a documenta£lio de registo em Mocambique 

Combinacao de bilhete de registo e bilhete nacional de identidade 

Uma a1ternativa e aproveitar 0 tempo e"a despesa do esforco de registo para forilecer aos 

eleitores urn bilhete de registo adequado que permaneca na posse dos eleitores, de forma a ser utilizado 

como documento nacional de identificacao. Isto requereria a incorporacao da informacao num banco 

de dados automatizado, de forma a serem criados simultaneamente 0 registo civil nacional e 0 registo 

de eleitores. 

Esta a1ternativa parece apresentar economias possfveis de custo, utilizando 0 esforco de 

registo eleitoral para emitir urn bilhete de identidade novo e adequado. As economias de custo 
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envolvidas nao slio tao c1aras ao se considerar os requisitos de equipamento e pessoal. No tocante aos 

requisitos de pessoal, urn documento mais requintado exigira urn mlmero maior de pessoas nas equipas 

de registo (ao menos urn fot6grafo) e talvez urn mlmero maior de equipas, em virtude da complexidade 

do processo de registo. Sera tambem necessario utilizar 1.000 cfunaras e outros equipamentos 

relacionados (urn para cada uma das 900 equipas, mais 10% de reserva). 

Para levar a efeito esta a1ternativa, Mocambique deve tomar decisoes signiticativas a respeito 

do desenho de urn documento nacional de identiticaclio e de urn registo eleitoral e civil permanente nos 

pr6ximos meses. Para a1em disto, deve-se formular uma proposta, a ser aceite pelos doadores, 

provavelmente ate 0 tim de 1992, no sentido de que sejam indicadas as especiticacoes e solicitadas 

Iicitac5es de fornecedores potenciais. Ate Fevereiro ou Marco dever-se-a escolher urn fornecedor, a tim 

de permitir tempo suticiente para preparar e expedir 0 material requerido antes da data de infcio do 

registo, em Maio ou Junho. 

Bilhete de registo mais simples 

Vma segunda a1ternativa seria seguir 0 metodo utilizado na Nicaragua ou no Haiti. 0 bilhete 

de registo seria urn documento bastante simples que nao incluiria fotogratia. Ap6s as eleic5es, seria 

substitufdo por urn documento nacional de identiticacao, embora 0 bilhete de registo pudesse ser usado 

como documento temporario ate os cidadaos receberem a identitica,ao nacional. Os dados recolhidos 

na campanha de registo seriam lancados num banco de dados automatizado. Ap6s as elei,oes e num 

perfodo que poderia estender-se de dois a tres anos, centros de emissao do bilhete de identidade serao 

abertos nas principais cidades e as brigadas m6veis cobririam a zona rural. 

A aus~ncia da Iimitacao da prem~ncia de tempo, presente na primeira a1ternativa, permitiria 

uma implementacao muito mais eticiente. Se a tarefa estender-se por urn perfodo superior a tres anos, 

calcula-se que 60 equipas tixas e trinta equipas m6veis de tres pessoas cada seriam capazes de fazer 0 

trabalho. 0 mlmero mais elevado do mlmero de meses-pessoa em compara,ao com a primeira 

a1ternativa poderia ser compensado pelos requisitos muito menores de equipamento. Seriam necessariaS 

somente 100 cfunaras e outros equipamentos, em vez de 1.000. Seria tambem possfvel proporcionar 0 

mlmero menor de equipas com equipamento mais requintado, tais como laminador quente, gerador 

portatil e maquina de escrever ou computadorlimpressora, de forma que 0 documento terminado fosse 

de melhor qualidade e mais duravel. A a1ternativa mais simples apresenta passos rna is simples e em 

menor mlmero que devem ser tornados antes do infcio do registo em Maio ou J unho de 1993. Apresenta 

tambem urn pacote rna is atraente para os doadores, interessados em prestar assistencia eleitoral. 
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Combinacao de m~todos 

A terceira a1ternativa ~ uma mescla das duas primeiras. 0 m~todo b:!sico seria 0 mesmo 

que na segunda a1ternativa, mas urn bilhete de identidade permanente seria distribufdo nas grandes 

cidades, na ~poca do registo ou anterior ~ elei~ao, em base piloto. Os eleitores poderiam votar tanto 

com a nova identidade ou com 0 bilhete de registo temponirio. Na maior parte do pafs, este ultimo seria 

substitufdo pelo novo bilhete de identidade num perfodo mais extenso. 

F. RECOMENDACOES 

• 

• 

• 

• 

A IFES faz as seguintes recomenda96es a respeito do sistema de registo de Mocambique: 

o registo de eleitores deve ser feito num perfodo anterior ~ elei~oes em Mo~ambique. 0 

prop6sito deste exercfcio ~ identificar e registar todos os eleitores qualificados, proporcionar 

urn documento a todos os eleitores, com 0 qual possam demonstrar a sua eligibilidade no dia 

das elei96es, bern como conseguir a informacao necessaria para a preparacao das listas de 

eleitores. 0 perfodo de registo deve ser aproximadamente de tras meses, a partir de Maio 

ou Junbo de 1993. 

No perfodo entre a assinatura de urn acordo geral de paz e 0 infcio do registo, deve-se envidar 

urn esfor~o concertado para ernitir documentos nacionais de identificacao a urn maior numero 

possfvel de mocambicanos. Este esfor~o deve continuar durante 0 perfodo de registo. Ao 

mesmo tempo, 0 Governo e os doadores devem prestar assist~ncia aos mocambicanos 

refugiados e deslocados a fim de retornarem ~ areas onde desejam estabelecer-se, de forma 

que, na medida do possfvel, as pessoas se registem no local da sua resid~ncia permanente. 

o registo deve ser feito por equipas de registadores, constitufdas de tras a quatro membros 

cada uma. Deve-se formar urn total de 900 a 1.000 equipas, recrutadas dentre funcionarios 

publicos e professorese candidatos indicados pelos partidos polfticos. Devem-se estabelecer 

postos fixos de registo com 0 pessoal necessario nas areas mais densamente habitadas. Nas 

areas rurais com popula~ao esparsa, 0 registo deve ser feito por equipas m6veis de registo. 

Para efeitos de publicidade e consist~ncia, pode ser preferfvel que as equipas m6veis cubram 

o pafs provfncia por provfncia, num perfodo de tras meses. 

Os bilhetes de registo devem ser distribufdos aos eleitores qualificados na ~poca do registo 

pelas equipas que fazem 0 registo. Este bilhete pequeno e de cartao deve ser acompanbado 
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• 

por uma capa ou inv61ucro de plastico para proteg~-Io. Deve haver controlos para impedir 

a falsificacao facil dos bilhetes de registo. A fim de simplificar 0 processo, recomenda-se que 

o bilhete de registo nao inclua fotografia. A informacao recolhida no momenta do registo 

deve ser do tipo e da forma que possam ser lancadas num banco de dados central, a fim de 

melhorar 0 registo civil nacional e constituir a base para a emissao de bilhetes nacionais de 

identidade nos anos seguintes 1Is eleic6es de 1993. 

o perfodo de registo deve terminar, no mfnimo, 45 dias antes das eleicoes, de forma que 

possam ser preparadas as Iistas de eleitores para cada assembMia de voto. 
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CAPiTULO VI. ASSEMBLEIAS DE VOTO 

Muitos outros componentes do sistema eleitoral relacionam-se com 0 processo de registo ou 

dele dependem e, portanto, as decisiies a respeito do sistema de registo devem levar em consideraciio 

outros elementos do sistema eleitoral. Tres t6picos importantes conexos sao 0 sistema de representacao 

e a delimitacao dos eleitorados, 0 uso de Iistas de eleitores nas assembl~ias de voto e 0 mlmero e local 

dessas assembl~ias. 

A. ELEICAo DO LEGISLATIVO: QUESTOES DE REPRESENTACAo E ELEITORADO 

Quando os mocambicanos forem ru; urnas em 1993, deverao eleger 0 legislativo nacional e 

o Presidente. Os pafses democr~ticos em todo 0 mundo utilizam uma ampla variedade de sistemas para 

a eleicao de urn 6rgao legislativo nacional. Uma distincao b~ica entre os diversos m~todos ~ a que 

ocorre entre distritos com urn I1nico representante e 0 sistema de representacao proporcional. 

No sistema de urn distrito com urn I1nico representante, este ~ eleito para 0 legislativo a fim 

de representar os cidadaos que vivem numa Mea geogr~fica limitada. Eo caso dos membros da Camara 

dos Representantes dos Estados Unidos. Caso se adopte este sistema, 0 registo dever~ ser feito ao nfvel 

do distrito e a residencia do eleitor ~ da m~ima importancia. 0 eleitor dever~ votar no distrito onde 

mora e onde ~ registado. 

Num sistema proporcional, utilizam-se do is tipos de opciies geogr~ficas. Em pafses como 

Israel, usa-se uma I1nica seccao nacional para as eleiciies legislativas. Nao h3 distritos subnacionais e 

os eleitores escolhem de Iistas de candidatos de partidos nacionais. Neste caso, 0 local de residencia, 

registo e votacao ~ de pouca importancia. 0 eleitor pode votar em qualquer parte do pafs mediante a 

apresentacao de urn documento vi!lido de registo eleitoral. Nas assembMias de voto n30 h3 Iistas de 

eleitores previamente impressas. 

Noutros casos, divide-se 0 pafs em unidades subnacionais para fins eleitorais e em cada 

unidade faz-se uma representacao proporcional para eleger a delegacao de representantes da unidade ao 

legislativo nacional. Neste caso, 0 eleitor deve votar na unidade geogr~fica onde reside e est~ registado. 

As unidades geogr~ficas podem ser determinadas ou "delimitadas" antes da eleicao com base num censo, 

de forma que cada unidade inclua 0 mesmo nl1mero de cidadaos e envie 0 mesmo nl1mero de 

representantes ao legislativo. Alternativamente, urn pafs pode utilizar unidades administrativas j~ 

estabelecidas, por exemplo, condados, provfncias ou estados, como distrito eleitoral ou eleitorado, 

embora estas unidades tenham populaciies muito diferentes. Neste caso, pode-se manter 0 princfpio de 

"urn homem, urn voto" mediante a designacao de urn nl1mero de representantes de cada eleitorado 

proporcionalmente h populacao. 0 nl1mero designado de representantes pode ser determinado com base 
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no censo da popula9ao ou no mimero de eleitores registados (sendo assim determinado somente ap6s 0 

encerramento do perfodo de registo) ou com base no mimero de votos emitidos (desta forma determinado 

unicamente ap6s as elei95es). 

No entanto, hl! uma outra alternativa ao sistema proporcional. Urn pafs pode designar urn 

numero arbitrllrio de representantes a cada eleitorado, mesmo se os eleitorados se basearem em unidades 

administrativas, tais como provfncias sem popula9ao igual. Embora este metodo sacrifique 0 princfpio 

de "urn homem, urn volo", tern a vantagem da simplicidade e de evitar as questoes controversas de 

delimita9ao e exactidao do censo. Este metodo foi utilizado em Angola, onde foi eleito 0 mesmo numero 

de representantes de cada provfncia. Entretanto, os representantes das provfncias constitufram apenas 

parte do legislativo, ao passo que 0 restante foi escolhido em base proporcional ao nfvel nacional. 

o projecto de lei eleitoral de Agosto de 1992 de M09ambique especifica urn sistema de 

representa9ao proporcional, definindo-se os distritos eleitorais ou eleitorados como as provfncias 

existentes e cidades com 0 status de provfncia (por exemplo, Maputo). 0 numero de representantes 

escolhidos por cada eleitorado ser:i determinado pela Comissao Nacional Eleitoral, com base no numero 

de eleitores registados no eleitorado. 0 numero total de representantes eleitos por eleitores 

m09ambicanos em 1993 ser:i de 147, acrescentando-se tr~ eleitos por m09ambicanos que vivem fora do 

pafs. 0 voto num eleitorado ser:i feito por listas de partidos. 0 metodo de representa9aO proporcional 

de traduzir 0 numero de votos no numero de representantes eleitos provenientes dos partidos 

concorrentes e conhecido como "metodo de d'Hondt" e e descrito no projecto de lei eleitoral. 

Como a lei eleitoral definitiva ainda nao foi promulgada, ha a possibilidade de haver mudan9a 

no metodo de escolha de urn legislativo nacional e, portanto, as alternativas acima descritas pod em 

adquirir importAncia. Na se9ao seguinte deste relat6rio comentaremos brevemente apenas as implica90es 

do actual sistema eleitoral proposto para 0 processo de registo. 

De acordo com a lei proposta, os m09ambicanos votarao nos representantes provinciais e 0 

numero de representantes escolhidos por cada provfncia ser:i determinado pelo numero de eleitores 

registados. PortanlO, 0 lugar de resid~ncia e 0 de registo de cada eleitor sao importantes. Dado este 

sistema proporcional, ser:i necessario que a Comissao Nacional Eleitoral determine que os cidadaos 

votem na provfncia onde se registaram. Isto implica do is outros requisitos de procedimento. Primeiro, 

os eleitores devem ter a oportunidade de mudar a residencia junto as autoridades eleitorais caso se 

mudem entre a data em que se registaram e a data das elei90es (ou outro prazo anterior as elei90es). 

Segundo, a provfncia de residencia deve figurar no boletim de voto do eleitor. 
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Avaliac;io ~-FJcilOraJ 
d. IFES: M~.mbiquc 

Este sistema nlio requer necessariamente que 0 eleitor vote numa determinada assembMia de 

voto, nem requer 0 uso de listas de eleitores em cada assembleia. 

B. LISTAS DE ELEITORES NAS ASSEMBLEIAS DE VOTO 

Conforme acima indicado, 0 sistema eleitoral actual mente proposto limita 0 eleitor a votar na 

provincia onde se registou. 0 projecto de lei eleitoral requer ainda que 0 eleitor vote numa determinada 

assembleia de voto onde est! registado. Embora este requisito adicional nlio seja necessario para 0 

funcionamento do sistema de representaclio proporcional, poden! ser necessario para fazer funcionar em 

Mo~ambique a tarefa organizacional e logistica de administra~lio das elei~oes. 

o projecto de lei especifica que serlio produzidas listas de eleitores para a assembleia de voto, 

com base na informa~lio recolhida durante 0 processo de registo. 0 eleitores deverlio entlio, com 

limitadas excep¢es, votar na assembleia de voto em cuja lista apare~a 0 seu nome. Este sistema, mais 

complexo do que requerido pelo sistema eleitoral, tern diversos custos e beneffcios. 

As listas das assembleias de voto devem incluir os nomes de todos os eleitores registados 

naquela assembleia, em ordem alfabetica. A fim de evitar confuslio e controversia no dia das elei~oes, 

devem ser 0 mais exactas e actualizadas possive!. Estes requisitos sugerem ou ate mesmo requerem urn 

certo nivel de automa~lio da informa~lio de registo. Outros requisitos deste sistema incluem: 

• Urn periodo de exame publico das listas de eleitores, durante 0 qual os nomes, seja em 

virtude da sua presenca ou ausencia, possam ser questionados. 

• 

• 

• 

• 

Urn sistema mediante 0 qual estas questoes sejam solucionadas ao nfvellocal. 

Urn metodo de revislio das !istas, com base nos desafios e nas mudan~as de residencia 

dos eleitores. 

Urn prazo ap6s 0 qual nlio serlio introduzidas modifica~oes nas listas dos eleitores, de 

forma que as listas finais possam ser preparadas para 0 dia das elei~oes. 

Urn sistema segundo 0 qual possam votar os eleitores que estiverem distantes da 

assembMia de voto "natal" e mediante 0 qual os eleitores nlio inclufdos na lista por erro 

administrativo possam entregar 0 boletim de voto no dia das elei~oes. 
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o sistema de utilizar listas de eleitores e requerer que estes votem em assembleias de voto 

especfficos tern duas vantagens, as quais, em conjunto, podem justificar as dificuldades inerentes ao 

sistema. Primeiro, 0 sistema permite lis autoridades eleitorais saber exactamente quantas pessoas votarao 

em cada assembleia. Isto, por sua vez, possibilita lis autoridades ter tanto pessoal e materiais quanto 

necessilrios em cada assembleia de voto, sem se requerer urn excesso de ambos como conting~ncia. Isto 

simplifica imensamente 0 planeamento logfstico. Segundo, este sistema proporciona controlos adicionais 

eficazes contra a fraude. As Iistas das assembleias de voto tomam muito mais diffcil a fraude eleitoral 

e 0 voto duplo. 

C. NUMERO E LOCAL DAS ASSEMBLEIAS DE VOTO 

o principal criterio para determinar 0 mlmero e 0 local das assembleias de voto e 0 que 

permitir4 ao maior mlmero de eleitores votar no dias das elei~es com urn m(nimo de inconveniencia 

e desordem. Isto implica que se deve atender a duas condi~es na determina,ao do local e do mlmero 

das assembleias de voto. Primeiro, as assembleias de voto devem ser distribufdas geograficamente, de 

forma que os eleitores possam chegar a elas com os meios de transporte disponfveis. Como ha certas 

ilreas de Mo,ambique nas quais a popula,ao e esparsa, poderi! ser necessilrio, para atender a este 

condi,ao, instalar as assembleias de voto onde 0 mlmero de pessoas que, segundo as expectativas, 

deverao votar estiver bern abaixo da media nacional. Altemativamente, pode-se sugerir a cria,ao de 

assembleias de voto m6veis que iraQ a diversos locais pre-anunciados no dia das elei,oes. 

Segundo, dever4 haver urn mlmero suficiente de assembleias de voto, para que todos os 

eleitores possam votar durante 0 m!mero Iimitado de horas disponfveis. No plano preliminar inicial, 0 

Govemo de Mocambique proplls 5.120 assembJeias de voto, de forma que 0 mlmero medio de eleitores 

por assembleia fosse 1.600 (supondo-se urn eleitorado de aproximadamente 8.000.000). Num plano 

preliminar mais recente, propoem-se 8.000 assembleias de voto, de forma que a media de eleitores por 

assembleia foi reduzida para 1.000. A IFES recomenda com insistencia que se aumente ainda mais 0 

mlmero previsto de assembleias de voto para que 0 mlmero medio de eleitores seja reduzido para 600-

700. Esta: recomenda,ao baseia-se na experiencia eleitoral de muitos parses, mas de modo especial de 

Angola. Neste pafs, cada assembJeia de voto dever4 atender aproximadamcnte de 1.000 a 1.200 eleitores 

num perfodo de dois dias. No primeiro dia, muitas assembleias de voto, especial mente na zona urbana, 

receberam intermitentemente eleitores das 7hOO lis 19hOO. Constituiu, porem, urn facto fora do comum 

uma assembleia ter recebido mais de 800 eleitores num perfodo de 12 horas. 

E possfvel supor que 0 n(vel de formacao do mesario da assembleia de voto e da conscien

tiza,ao do eleitor - do is importantes determinantes da rapidez do processamento de eleitores - serao 
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Avaliac;io PrC-EleilOral 
da IFES: M~ambiquc 

em Mocambique semelhantes ao caso de Angola. A identificacao de eleitores e 0 sistema eleitoral serao 

tambt!m suficientemente semelhantes para afirmar que t! razo~vel usar Angola como modelo para a 

experit!ncia eleitoral de Mocambique. Com base na experit!ncia angolana, t! a1tamente improv~vel que 

a maioria das assemblt!ias de voto estejam em condicoes de processar mais de 700 a 800 eleitores nas 

horas diurnas de votacao. 

Em t6pico conexo, a IFES tambt!m recomenda que as eleicoes em Mocambique sejam 

conclufdas num unico dia. Estender a votacao a urn segundo dia complica enormemente os requisitos 

administrativos e de seguranca, aumenta as despesas de pessoal, intensifica muito a pressao sobre os 

mes~ios e aumenta a possibilidade de fraude por meio de roubo de ct!dulas ou fraude eleitoral. 0 

"custo ft de urn dia unico de eleicoes t! que 0 numero de assemblt!ias de voto e de mes~ios das 

assemblt!ias de voto dever~ ser aumentado, para que nenhum eleitor fique sem votar no fim do dia. 

Como a1ternativa lis eleicoes realizadas simultaneamente num unico dia em todo 0 pafs, 

Mocambique poderia considerar urn hor~io escalonado, conforme sugerido por Hor~cio Boneo, das 

Nacoes Unidas, no qual as eleic5es seriam realizadas num s6 dia para todos os lugares com acesso 

rodovi~io; nos lugares inacessfveis a que se pode chegar somente de helic6ptero, as eleicoes seriam 

realizadas na semana anterior ao dia das eleicoes em base escalonada e com a duracao de urn dia em 

cada local isolado. Ap6s as eleicoes, as urnas vedadas seriam transportadas a dep6sitos centrais em cada 

provfncia, onde seriam mantidas sob supervisao internacional att! ao dia das eleicoes. Todos os votos 

seriam entao contados ao mesmo tempo em todos os lugares. Este mt!todo resultaria em reducao do 

numero de helic6pteros necess~ios sem introduzir problemas significativos na organizacao do processo 

eleitoral. 
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CAPiTULO VII. DFSENHO E SEGURANI;:A DO BOLETIM DE VOTO 

A. DESENHO DO BOLETIM DE VOTO 

o desenho do boletim de voto depende muito da fonna como a nova lei eleitoral estruturar 

as elei~es. No caso das elei~es presidenciais, 0 mesmo mlmero de candidatos apareceria em todos os 

boletins de voto no pafs inteiro. Entretanto, dependendo das nonnas adoptadas, nem todos os partidos 

estariam em condi~es de conseguir apoio local suficiente para concorrer nas Iistas de candidatos em 

todas as provfncias. Se tal fOr 0 caso, 0 desenho do boletim de voto (para a eleicao legislativa) seria 

diferente em todas as provfncias, especial mente se nao se usar a ideia de Mocambique como urn tinico 

eleitorado nacional. 0 desenho do boletim de voto depende tamMm da adopclio ou nlio do sistema de 

urn tinico membro por distrito ou de urn sistema de representaclio proporcional (RP). No sistema de RP, 

M ainda a escolha de listas abertas ou listas fechadasl bloqueadas. 

o actual projecto de lei eleitoral e eSpecffico a respeito do tipo de sistema eleitoral a ser 

utilizado e do desenho b:isico do boletim de voto. No caso das eleicoes presidenciais, a lei especifica 

que uma lista vertical dos nomes e fotografias dos candidatos apareca na ordem determinada por sorteio. 

Haven! urn quadrado em branco correspondente a cada nome no qual 0 eleitor devera indicar a sua 

prefer~ncia. No caso do boletim de voto legislativo, separado do boletim de voto presidencial mesmo 

que ambas as elei~es ocorram no mesmo dia, especifica-se urn sistema de lista fechada, no qual 0 

eleitor tern apenas de votar no partido e nao nos nomes de cada candidato. Os partidos serao indicados 

no boletim de voto com 0 nome pr6prio, iniciais, emblemas e bandeiras. Havera novamente urn 

quadrado para 0 eleitor indicar a sua escolha. 

Ha muitas variacoes possfveis para 0 desenho do boletim de VOto. Se as eleicoes presidenciais 

e legislativas ocorrerem no mesmo dia, sen! possfvel usar urn boletim unificado, com ambas as listas de 

candidatos no mesmo papel. Isto simplificaria 0 manejo e a distribuicao dos boletins de voto, mas 

retard aria 0 processo de votacao e poderia confundir os eleitores. 

A experi~ncia de Angola i1ustra 0 tema do desenho do boletim de voto. Muitos eleitores 

analfabetos pareciam ter dificuldades em identificar 0 candidato presidencial da sua escolha ao ser-Ihes 

fornecido apenas 0 nome e a fotografia. Em Mocambique, poder-se-ia considerar urn terceiro metido 

de identificacao de candidatos, por exemplo, urn sfmbolo ou emblema. Obviamente, tal sfmbolo deve 

ser coerente com 0 utilizado publicamente pelo candidato na campanha. A colocaCao do quadrado em 

que 0 eleitor marca a sua escolha e tamMm extremamente importante. No boletim de voto presidencial 

angolana, a conexao visual entre 0 nome e a fotografia do candidato e 0 quadrado apropriado nao foi 

suficientemente evidente e, em consequ~ncia, alguns eleitores inadvertidamente puseram a marca fora 

do quadrado, frequentemente anulando 0 boletim de voto. 
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Urn outro elemento do desenho do boletim de voto ~ 0 uso de urn taHio. Os boletins de voto 

sao frequentemente impressos sob a forma de livro de apontamentos ou bloco, com urn mimero uniforme 

de boletins individuais, geralmente 50 ou 100. Cada boletim de voto pode ser presa a urn talao separado 

do boletim de voto como tal por uma perfura~ao. 0 prop6sito do taliio ~ aumentar 0 controlo sobre a 

distribui~ao e contagem dos boletins de voto. 0 mimero de taloes ~ contado no feehamento das urnas 

no dia das elei~es e estes devem igualar 0 ntimero de boletins de voto nas caixas. Para al~m disto, se 

o ntimero de s~rie de cada boletim de voto estiver impresso no talao, aumenta-se 0 controlo da 

distribui~iio de boletins a cada assembl~ia de voto. Poder-se-4 criar urn sistema automatizado de 

acompanhamento, se considerado neeess4rio, para acompanhar a distribui~ao de cada bloco boletins de 

voto. 

Pode-se conseguir maior controlo por meio da capacidade de igualar cada boletim de voto 

com 0 respeetivo talao durante a tabula~ao e 0 processo de verifica~ao da contagem se tanto 0 talao 

como 0 boletim de voto tiverem impresso 0 mesmo ntimero de serie. Este sistema de numera~ao seria 

utilizado para ajudar os funcion4rios do servi~o eleitoral a manter a responsabilidade pelo ntimero de 

boletins de voto emitidos para a sec~ao de voto, 0 ntimero de boletins votadas e 0 ntimero de boletins 

nao utilizadas. 

Controlo ainda maior pode ser conseguido utilizando-se urn procedimento, como no Reino 

Unido, mediante 0 qual urn mes4rio escreve 0 ntimero de identifica~ao do registo do eleitor no talao do 

boletim de voto emitida para esse eleitor. Em algumas democracias, considera-se esta caracteristica uma 

medida adicional de seguran~a, segundo a qual se pode responder por cada boletim de voto e legitima

se 0 uso da mesma. Noutras democracias, isto seria considerado diminui~iio potencial do direito de cada 

cidadao ao voto seereto. 

A IFES recomenda com insistencia que nao se use 0 procedimento pelo qual se escreve 0 

ntimero da identidade do eleitor no talao. 0 efeito deste metodo sobre a seguran~a do boletim de voto 

e negligenci4vel, ao passo que, por outro lado, aumenta potencial mente a suspeita a respeito do voto 

secreto num pais em que 0 nivel de desconfian~a ja ealto. A IFES tamMm recomenda que nao se . 

imprima 0 ntimero de s~rie nem no talao nem no boletim de voto. Isto tamMm poderia aumentar 

desnecessariamente as preocupa~oes do eleitor de que 0 seu voto nao seria secreto. Pode-se conseguir 

controlo suficiente dos boletins de voto e da sua distribui~ao numerando-se somente os taloes ou, de 

modo ainda mais simples, numerando os blocos de cedulas numa tinica folha. A IFES recomenda que 

os boletins de voto sejam impressos em grupos de blocos com, no maximo, 100 cedulas. Desta forma, 

pode-se distribuir a cada assembleia de voto 0 ntimero rna is ex acto possivel de cedulas necess4rias, com 

base no ntimero de eleitores registados naquele posto. 
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Com base no mlmero de eleitores previsto para cada assembleia de voto, devem ser 

preparados pacotes de cedulas que nao somente identifiquem 0 nome ou identidade do posto, mas 

tambem 0 mlmero total de cedulas do pacote, bern como 0 a1cance da sequ~ncia de numeros. Deve

se manter esta informacao como parte do registo mestre da Comissao Nacional Eleitoral (CNE). Ao 

nlvel da assembIeia de voto, quando houver autorizacao para abrir 0 pacote, 0 presidente da mesa e os 

mesllrios devem ser responsaveis pela verificacao de que 0 material recebido de facto realmente 

corresponde ao material identificado pelo remetente. Para este prop6sito, uma Declaracao de Respon

sabilidade pelo boletim de votos deve acompanhar as mesmas. Tal declaracao sera tambem utilizada pelo 

servico de eleic5es na assembleia de voto como parte da documentacao conclulda no dia da votacao. 

B. PAPEL DO BOLETIM DE VOTO 

o Governo de Mocambique recebenl propostas de empresas graficas privadas internacionais, 

sugerindo insistentemente que os boletins de voto sejam impressas em papel de seguranca requintado e 

caro, argumentando que este e 0 unico meio de evitar falsificacao e outras formas de fraude. A maio ria 

dos palses imprime as suos boletins de voto em papel normal. Pode-se conseguir seguranca adicional 

mediante 0 acrescimo de marca d'agua especial em cada papel do boletim de voto com urn dispositivo 

chamado rolo de Dandy. Pode-se precaver ainda mais contra falsificacao se cada boletim de voto tiver 

a inicial do mesllrio ou fOr marcada com urn selo ou carimbo especiais antes de ser entregue ao eleitor. 

Em Angola, os boletins de voto para as eleic5es presidenciais e legislativas foram impressas 

em papel de cor diferente. Este ou outro meio para facilmente distinguir as dois boletins de voto e 

a1tamente recomendavel. A IFES tambem recomenda que 0 Governo de Mocambique considere a 

impressao dos boletins de voto para as eleicoes legislativas no mlnimo em tres cores, de forma que os 

slmbolos e bandeiras dos partidos sejam facilmente distingulveis. Urn gasto associ ado justificavel pelo 

mesmo motive e a impressao da fotografia dos candidatos presidenciais em cores ou em preto e branco 

de alta qualidade. As fotografias tambem devem ser 0 suficientemente grandes para que ate mesmo os 

eleitores com problemas de visao possam distinguir 0 seu candidato. E importante que 0 tamanho do 

boletim de voto para as eleicoes tanto presidenciais como legislativas somente seja determinado depois 

de se saber 0 mlmero total de partidos e candidatos concorrentes. 

C. SEGURANCA DO BOLETIM DE VOTO 

A seguranca do boletim de voto e urn ponto delicado de qualquer eleicao. Nao ha nenhum 

sistema que garanta seguranca total. Pode haver verificacoes e controlos, mas e imposslvel impedir todas 
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as viola¢es. Urn complemento importante dos procedimentos de seguran~a ~ urn acordo e nfvel de 

confian~a entre os partidos poifticos concorrentes. Quando mais alto 0 nfvel do acordo, tanto menor a 

probabilidade de ser manchada a credibilidade de toda uma elei~ao em virtude de incidentes isolados que 

violaram as leis eleitorais. 

tomadas: 

A fim de evitar roubo de urnas e/ou materiais eleitorais, as seguintes medidas devem ser 

• 

• 

• 

• 

cust6dia adequada e segura dos materiais em cada assembl~ia de voto; 

protec~ao suficiente da poifcia ou do ex~rcito h assembIeia de voto e aos mes;!rios, bern 

como transporte dos materiais eleitorais da capital provincial para 0 local indicado ou 

assembIeia de voto; 

a presen~a do maior mlmero possfvel de supervisores eleitorais de todos os partidos 

poifticos envolvidos; 

realiza~ao das elei¢es num unico dia em vez de dois, a fim de evitar problemas com 

a seguran~a h noite das urnas e dos materiais eleitorais; 

• cautela no uso de assembl~ias de voto "itinerantes" ou m6veis que procuram os eleitores 

em vez de os eleitores irem hs assembl~ias de voto fixas. 

Durante a fase de recrutamento e selec~ao de mes;!rios, a assinatura e as iniciais das pessoas 

escolhidas para trabalhar nas assembl~ias de voto locais devem constar de arquivo do escrit6rio eleitoral 

aos nfveis distrital e provincial. Portanto, se houver qualquer duvida ou questao relacinada com as suas 

iniciais no verso do boletim de voto ou com a autentica~iio da contagem de votos, a assinatura podera 

facilmente ser verificada. 

No tocante h apura~lio de votos, a IFES recomenda que a pratica rna is facil e rna is segura ~ 

contar os boletins de voto na assembl~ia de voto, de preferencia imediatamente ap6s 0 fechamento das 

urnas. Os mesmos mes;!rios que receberam os votos farao a contagem e assinarlio as folhas de apura~ao, 

que serao entao transmitidas primeiro ao nfvel distrital e, em seguida, ao nfvel provincial. Se este 

sistema flir utilizado, 0 supervisor de urna de cada partido poiftico podera ter uma c6pia das cifras finais 

da apura~ao de votos ao nfvel da assembl~ia de voto. Ao nfvel distrital e, posteriormente, ao nfvel 
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Av.Ii.~io Pri·EJeitortil 
da IFES: M~.mbique 

provincial, cada partido poder~ manter 0 seu pr6prio esquema de apuracao de votos, a tim de verificar 

o progresso da apuracao oficial. 

As urnas e outros materiais poderao mais tarde ser transportados, sob vigilancia, a urn local 

central, aos nfveis distrital, provincial ou nacional. No caso de questionamento, 0 material original 

estaria disponfvel para ser recontado. 
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CAPiTULO VIII. MESAluos 

A. NUMERO DE MESARIOS NECESARIOS 

Serao necessllrias diversas categorias de mesllrios para a realizacao das eleicaes em 

Mocambique ao nfveis nacional, provincial, distrital, do posto administrativo e da mesa de votacao. Para 

a1~m disto, os encarregados do sistema automatizado de apuracao devem ser recrutados e formados, bern 

como os respons~veis pela seguranca e logfstica. 

A estrat~gia 6ptima ser~, primeiro, recrutar 0 pessoal de supervisiio aos nfveis nacional e 

provincial, a fim de estabelecer uma cadeia de comando para formacao e realizacao, como tal, das 

eleicaes. Nos meses subsequentes, poderao ser recrutados e formados os mesllrios que serao 

encarregados da mesa de votacao. 

Como se prev~em 8.000.000 eleitores e, conforme sugerido, se a eleicao fOr realizada num 

unico dia e a m~ia por assembl~ia de voto se Iimitar de 600 a 700 eleitores, deverao entao ser 

instaladas, ao mfnimo, 11.500 mesas. Quatro mesllrios, no mfnimo, deverao ser respons~veis por cada 

mesa, requerendo-se cerca de 50.000 mesllrios ao nfvel de mesa de votacao, sem contar 0 pessoal de 

supervisao e apuracao aos nfveis mais altos. 

Alguns desses mesllrios poderao ser recrutados entre as equipas de registo. Muitos outros 

serao procedentes do funcionalismo publico. Professores e estudantes mais velhos sao tambem prov~veis 

mesllrios. Para a1~m disto, deve-se permitir que os partidos poifticos indiquem mesllrios potenciais. 

B. FORMACAO DOS MESARIOS 

Uma vez conclufdos 0 recrutamento e a seleccao de mesllrios, a formacao dos mesmos dever~ 

ser ministrada ao nfvel distrital ou ao nfvel do posto administrativo. Isto significa que, antes de comecar 

a formacao, deverao estar em vigor todas as leis e procedimentos, as Comissoes Eleitorais em 

funcionamento, 0 pessoal de supervisao (os formadores) preparado e os manuais de formaCao ,prontos 

para distribuiCao. Os manuais de formacao devem indicar pormenorizadamente tudo 0 que se espera do 

mesllrio, a partir do momento em que recebe os materiais eleitorais, durante a abertura das urnas e 

apuracao dos resultados, at~ ao dep6sito certificado da folha de apuracoes dos resultados e preparacao 

da acta relatando os acontecimentos do dia das eleicoes as autoridades eleitorais ao nfvel distrital. 

A estrutura do processo de formacao ser~ semelhante ~ utilizada no caso dos registadores de 

eleitores, empregando-se 0 m~todo de formador de formadores comecando ao nfvel nacional. Na medida 
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do possfvel, a forma930 deve usar tecnicas audiovisuais e deve incluir urn exercfcio de simula9ao do dia 

de vota9ao, destacando 0 seguinte: 

• fazer os preparativos na v~pera das elei9i)es; 

• recolher os materiais eleitorais na noite anterior; 

• tomar medidas para a seguran9a dos materiais naquela noite; 

• preparar a assembh!ia de voto para vota9ao; 

• rever os materiais, verificar quantidades, etc.; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

preparar as urnas, verificar 0 selo, etc.; 

permitir aos supervisores de urnas dos partidos que observem a prepara9iio; 

organizar a seguran9a da fileira de pessoas que esperam para votar; 

preparar 0 compartimento de vota9iio; 

abrir as assembli!ias de voto na hora marcada; 

identificar 0 eleitor e verificar 0 seu nome na !ista de eleitores; 

instruir 0 eleitor sobre a forma de votar; 

apor iniciais ou marcar 0 boletim de voto antes de entrega-Ia ao eleitor; 

assegurar-se de que 0 ·eleitor deposite a suo boletim de voto na urna e de que seja 

v<!lida com 0 verso marcado ou com iniciais apostas; 

ap!icar tinta indeJevel; 

nao permitir angaria9ao de votos num certo raio da assembli!ia de vOIO; 
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C. 

• 

• 

• 

• 

nao permitir que os eleitores na fileira usem qualqeur material da campanha (chapeu, 

botao, etc.) de partidos ou candidatos; 

atendimento de perguntas e problemas que se afastem do procedimento normal; 

fechar as urnas na hora marcada; 

na presenca dos supervisores dos partidos poifticos, com~ar 0 processo de apuracao; 

• seguir 0 metodo prescrito de contagem dos boletins de voto; 

• assinar a folha de apuracao e a acta dos acontecimentos do dia; 

• transportar a folha de apuracao, a acta e os materiais para 0 dep6sito designado. 

PROCESSAMENTO DOS ELEITORES 

De acordo com 0 0 documento de planeamento preliminar do Governo, os conselhos eleitorais 

de cada assembIeia de voto ou mesa devem ser constiturdos de sete pessoas, incluindo urn presidente e 

urn vice-presidente que tambem pode trabalhar como secretario e preparar as actas das actividades do 

dia da votacao. Para alem disto, os partidos podem fornecer delegados em cada mesa, os quais nao 

terao funcao administrativa mas deverlio presenciar e acompanhar todas as accoes dos mes<lrios. 

Com base numa revislio dos procedimentos propostos ate ao momento da visita da equipa, 

parecia vi~vel reduzir 0 mlmero de mes<lrios para quatro ou possivelmente cinco. Neste caso, as tarefas 

desses mes<lrios seriam as seguintes: 

• 

• 

o primeiro mes<lrio verificaria a identidade de cada eleitor e localizaria 0 nome da pessoa no 

'registo, se tiver sido fornecido. Este mes<lrio riscaria 0 nome do eleitor ou pediria para 0 

eleitor assinar ou apor a sua marca ao lado do seu nome no registo, dependendo do 

procedimento a ser adoptado. Este mes<lrio tambem asseguraria que a mao do eleitor nao 

indique sinal de marca anterior com tinta indelevel. 

o segundo mes<lrio seria respons~vel pela entrega do boletim de voto e, se necess<lrio, 

asseguraria que 0 boletim de voto tenha as iniciais, esteja assinada ou carimbada para 

identific~-la como cedula oficialmente emitida pela assembleia de voto. 
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• 

• 

o presidente ou 0 vice-presidente estariarn disponfveis para prestar ao eleitor toda assistencia 

necess:iria para compreender como marcar 0 boletim de voto ou, se necess:irio, ler 0 boletim 

de voto para 0 eleitor ou ajud~-Io a fazer a marca. 

o ultimo mes:irio supervisionaria a urna para assegurar que 0 boletim de voto esteja 

devidarnente dobrada e seja depositada na urna. Esta pessoa tambem ap!icaria tinta indelevel 

ao dedo do eleitor antes que este saia da assembIeia de voto e devolver-lhe-ia 0 bilhete de 

eleitor. 

A IFES recomenda insistentemente 0 uso de tinta visfvel indelevel, composta de nitrato de 

prata' em vez de tinta invisfvel que precisa ser !ida com luz ultravioleta especial. A tinta invisfvel 

au menta desnecessariarnente a comp!icacao dos procedimentos e requer lampadas e baterias para a 

assembleia de voto. 0 uso da tinta visfvel tern urn beneffcio pSicol6gico. Com ela, 0 eleitor sai 

daassembleia de voto mostrando 0 dedo com tinta como distintivo de cidadania - "Olhem ca! Eu 

votei!" 

D. APURACAO DOS VOTOS 

Conforme assinalado anteriormente, a IFES recomenda que Mocambique siga urn procedi

mento mediante 0 qual os boletins de voto sejam apuradas naassembleia de voto, 0 que oferece diversas 

vantagens: 

• 

•• 

• 

As urnas lacradas sao abertas imediatarnente ap6s 0 fechamento da assembleia de voto, ~ plena 

vista dos observadores e dos representantes dos candidatos que acompanhararn 0 processo de 

votacao durante 0 dia. Como as urnas nao sairarn da sua presenca, mantem-se a confianca 

na integridade. 

Faz-se a apuracao de votos algumas horas ap6s 0 fechamento das urnas. Evitam-se as 

demoras causadas pelo transporte de cedulas para os centros de apuracao. Para alem disto, 

a contagem naassembleia de voto divide mais arnplamente a carga de trabalho e reduz a 

duracao causada pelo enorme volume a ser contado nos locais centrais. 

A plena vista dos observadores, podem-se verificar os totais de votos real mente recebidos por 

cada candidato. Cada observador representante pode tambem manter 0 pr6prio registo dos 

resultados da seCCao eleitoral. Esse reconhecimento dos resultados por parte de pessoas 
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• 

• 

presentes 11 apuracao de votos torna diffcil que mais tarde os candidatos, partidos ou outros 

crfticos a1eguem manipulacao ou impropriedades. 

Completando-se a apuracao antes que os boletins de voto, urnas e documentos relacionados 

com a responsabilidade eleitoral saiam do posto, eliminam-se praticamente as oportunidades 

de troca real ou pretensa de urnas, de fraude eleitoral com c~ulas pn!-marcadas durante 0 

transporte ou outras formas de corrupcao, manipulacao ou sequestro. 

Do ponto de vista orcamental, a apuracao na assemblE!ia de voto reduz a necessidade de 

recrutar, treinar, supervisionar e pagar urn grupo adicional de pessoas para trabalhar nas 

eleicoes, necessru-io caso houvesse apuracao centralizada. Elimina praticamente a duplicacao 

de pessoal para trabalhar nas eleic6es. 

Considerando-se as vantagens da apuracao na seccao eleitoral, a IFES endossa esta opcao. 

Entretanto, M alguns pontos que merecem atencao especial. 0 primeiro seria a manutencao de 

seguranca adequada durante 0 processo de apuracao. A equipa da IFES est~ ciente de que, embora nao 

claramente indicado nos documentos preliminares de procedimento e orcamento, 0 pessoal de seguranca 

estar~ pronto para garantir a ordem no dia das eleicoes. Entretanto, 0 controlo de mass as poder~ 

requerer esforcos especiais, especialmente na rona rural onde os efeitos da guerra e de tensoes polfticas 

podem ser mais predominantes e onde as assembleias de voto talvez incluam locais em que os eleitores 

votam ao ar livre. Neste ultimo caso, seria possfvel trancar as portas e isolar a ru-ea, de forma que 

estivessem presentes 11 contagem unicamente as pessoas autorizadas e os observadores. 

Nas ru-eas em que nao houver electricidade ou esta nao fOr confi~vel, equipamento adequado 

de iluminacao, como lanternas ou far6is electricos, dever~ ser fornecido a fim de assegurar que os 

encarregados da votacao e da ru-ea de contagem possam continuar a trabalhar com eficiencia 11 noite e 

ate terminar a contagem. 

A terceira questao a ser tratada- diz respeito a assegurar que esteja em funcionamento urn 

sistema adequado de comunicac6es, de forma que, uma vez conclulda a contagem, as autoridades locais 

disponham de urn meio para transmitir os resultados da apuracao da sua assembeia de voto 11 sede do 

distrito da forma mais r~pida posslve\. Embora isto talvez nao seja posslvel em alguns locais remotos, 

noutros poder-se-a coordenar as ligacoes de comunicacoes por meio de r~dios ate lis autoridades locais, 

ONG ou outras entidades que j~ dependem destas ligacoes nas suas pr6prias tarefas. 
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E. TABULACAO DOS RESULTADOS 

Apesar de nao se poder confirrnar a viabilidade actual dos postos administrativos locais e 

regionais, faz sentido organizar uma estrutura para a consolida~, resumo e comunicacao dos resultados 

por meio dessas unidades. De acordo com os dados fornecidos pelo Governo, M 28 distritos e 393 

postos administrativos abaixo do nlvel provincial de administracao. Ao determinarem 0 modo como os 

resultados de cada uma das 8.000 secc6es serao absorvidos nos totais nacionais, as autoridades deveriam 

considerar os elementos de seguranca, exactidao e oportunidade. As demoras na transmissao exacta 

poderao causar desconfianca no publico e oferecer terreno f~rtil para os crfticos que a1egarem 

impropriedades. 

Na zona urbana, 0 acesso das autoridades das secciies l! sede central talvez nao seja deflcil. 

Na zona rural, por~m, 0 terreno e as condiciies clim~ticas poderao criar obs~culos ao transporte r~pido 

e oportuno dos resultados a urn centro de recolha. Do ponto de vista idela, tal centro deve estar, no 

m~imo, a uma distAncia de tres horas de uma seccao. 

Ao considerar estes elementos, a CNE ter~ de deterrninar que tipo de entidade administrativa 

melhor se adaptar~ a cada parte do pals. Indubitavelmente, a sede distrital parece ser a oPCao mais 

favor~vel. Certamente, 0 facto de que parece haver, na pior das hip6teses, comunicacao bilateral por 

r~dio entre os escrit6rios distritais e provinciais permitid uma comunicacao imediata dos resultados para 

consolidacao no total da Mea. 

Entretanto, na zona rural, talvez seja melhor que as secciies eleitorais transportem os seus 

materiais e comuniquem os seus resultados ao posto administrativo mais pr6ximo. Se posslvel, os 

resultados da seccao, l! medida que forem entregues, poderao ser transmitidos por r~dio ao distrito, 

utilizando a coordenacao de redes de retransmissao por r~dio j~ existentes entre estes postos e 0 

respectivo escrit6rio distrital. A seccao eleitoral, uma vez recebido os materiais para cada assembteia 

de voto sob a sua jurisdicao, poder~ ser respons~vel pelo transporte ffsico desses materiais. 

Em cada ponto de recebimento, seja posto administrativo ou Escrit6rio Distrital, 0 pessoal 

deve dispor de urn Registo de Rebimento, no qual poderao documentar 0 recebimento de materiais de 

cada seccao eleitoral, onde foram entregues e facto de que todos os documentos e c~ulas foram 

incluldos na transmissao. 0 uso deste registo a1ertar~ as autoridades para a seccao eleitoral que nao tiver 

enviado 0 seu material. 
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No centro de recebimento do Distrito, dever-se-a dispor de urn Relat6rio Resumido do 

Distrito, preparado numa matriz de configura,ao que identifique todos os candidatos e partidos constantes 

do boletim de voto naquele distrito no sentido horizontal e todas as sec,6es eleitorais no distrito no 

sentido vertical. 0 Relat6rio Resumido deve inc1uir urn original e, no mlnimo, duas folhas carbono. 

Os resultados transmitidos por radio ou os documentos da sec,ao eleitoral entregues em maos deverao 

ser lan,ados no Registo Resumido. Ao serem recebidos os documentos, pode-se abrir a Saca de 

Documentos de cada assembl~ia de voto, de forma que se possa verificar a exactidao dos resultados 

transmitidos por radio. As autoridades distritais devem conservar uma c6pia carbona do Resumo da 

Apura,ao de Votos a ser arquivada com os seus pr6prios registos. Uma vez lan,adas as cifras no 

Resumo do Distrito e verificadas, os outros documentos da sec,lio eleitoral devem ser recolocados no 

respectivo envelope e fechados novamente com urn selo 11 prova de viola,1!o assinado pelas autoridades 

distfitais. 

Eventualmente, depois de todas as mesas terem comunicado os respectivos resultados, os totais 

recebidos por cada candidato poderao ser somados para fazer parte do resumo consolidado de todo 0 

distrito. E tamMm ao nlvel do distrito que seria conveniente que aCNE proporcionasse armazenagem 

segura para as umas que contem os boletins de voto apuradas, at~ se determinar 0 seu destino final. 

Todos os envelopes de documentos, contendo a contagem e os documentos de apura,ao de votos de cada 

sec,ao eleitoral, bern como a via original e uma c6pia do Relat6rio Resumido do Distrito, deverao ser 

transportados .. do Escrit6rio Distrital para as sedes provinciais, onde sera repetido urn processo 

semelhante. 

Durante este processo, conforme permitirem as comunica,6es, pode-se notificar lls sedes 

provinciais os resultados provis6rios 11 medida que forem transmitidos. Tamb~m a este nlvel, as 

autoridades devem conservar uma c6pia do seu Resumo Consolidado e uma c6pia de seguran,a do 

documento apresentado pelo distrito antes que os originais de todos os documentos conc1uldos em todos 

os nlveis do processo sejam final mente transportados para a sede da CNE para verifica,ao, comunica,ao 

e certifica,ao dos resultados em ftmbito nacional. Estes documentos originais, inc1uindo a Dec1ara,ao 

da Sec,ao Eleitoral de Responsabilidade pelos boletins de voto, 0 Resumo da Apura,ao de Votos, as vias 

originais dos Resumos do Distrito e da Provincia, com toda probabilidade seriio arquivados por urn prazo 

determinado pela lei eleitoral. 
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CAPiTULO IX. TRANSPORTES E COMUNICA<;OES 

Os pianos actuais nos termos do Protocolo III e do projecto eleitoral 'do Governo propoem 

o registo de eleitores, urn programa de educa~ao cfvica e elei~es presidenciais e legislativas, tudo isto 

a se realizar num perfodo de urn ano a partir do cessar·fogo geral. Cada urn destes aspectos da eleicao 

exigira mobilizacao em massa de pessoas e equipamentos e estara sujeito 115 inadequa~es da infra

estrutura existente. 0 8xito final e a legitimidade percebida das eleicoes dependerao da capacidade do 

programa eleitoral de superar estes obstaculos. 

A. INFRA-ESTRUTURA EXISTENTE 

Transportes 

Mocambique tern uma area superior a 776.940 km' num territ6rio de 760 km de comprimento 

por 400 km de largura (no seu ponto mais largo), com urn litoral de 2 700 km. Nesta area (cerca de 

duas vezes 0 tamanho do Estado do Texas), hoi menos de 3 000 km de estradas pavimentadas, a maior 

parte das quais dedicada ao trMego leste-oeste com os vizinhos mediterrlineos de Mocambique: 

Suazillindia, Zimbabw~, Zambia e Malawi. At~ esta data nao hoi nenhum caminho de ferro contfnuo nem 

estrada de norte a sui do pafs. 

Concentrando 0 desenvolvimento das suas rodovias e caminhos de ferro em corredores de 

acesso que proporcionam as avenidas de transbordo de mercadorias, Mocambique tern muitos poucos 

elos com as suas diversas provfncias, a nao ser estes corredores e estradas de terra batida de 

transponibilidade variavel. Durante a epoca de chuvas, a maior parte do pafs e inatingfvel por qualquer 

vefculo maior do que urn jipe. As estradas pavimentadas nas provfncias do sui concentram-se ao longo 

do litoral, com muito poucos desvios leste-oeste nas provfncias de Gaza ou Inhambane. Ao norte, 0 

sistema rodoviario parece urn tanto mais extenso, mas em todo 0 pafs as estradas foram destrufdas 

durante a guerra civil. Muitas das estradas principais t8m grandes buracos, de forma que 0 transporte 

fica impossibilitado em certos trechos. Muitas estradas estao minadas (resqufcios tanto da guerra contra 

os portugueses como das presentes hostilidades com a RENAMO e mesmo as estradas nao minadas estao 

sujeitas a ataques militares e de bandidos). A curta rodovia (60 km) da SuaziHindia a Maputo sofre 

frequentes ataques a vefculos comerciais e de passageiros e, de modo geral, nao e considerada segura. 

Os caminhos de ferro sofrem Iimitacoes semelhantes. Dos 2 500 km de trilhos, a maior 

parte vai do leste a oeste e muitos quil6metros foram destrufdos ou estao impossibilitados pelas guerras. 

Ha poucos trens de passageiros, a maioria das carruagens e dedicada 115 necessidades de 

importaciio/exportacao dos vizinhos de Mocambique e dos seus pr6prios requisitos de expediCao de 

mercadorias. Em virtude do cessar-fogo parcial em vigor, 0 transporte regular e possfvel atraves dos 
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corredores de Meira e Limpopo. Ao norte, os a1imentos e equipamentos que vaG para Lichinga, capital 

da ProvCncia de Niassa, devem ser descarregados em Quelimane, em vez de Nacala, transportados por 

camiao, atrav~ da provCncia de Zambezia, para Tete, atrav~ do Malawi e at~ Lichinga. Para todo 

efeito pnitico, 0 caminbo de ferro de Lichinga existe apenas nos mapas. 

o PNUD tern em andamento urn projecto, de Ilmbito nacional, para abrir estradas 

a1imentadoras lls lIreas rurais. Desde 1990, reabilitou 200 Ian e preve-se a abertura de outros 250 Ian 

este ano. VlIrios projectos de melhoria dos caminbos de ferro procuram melhorar 0 servi~ ferrovillrio, 

mas a maior parte dos esfor~s orienta-se para as Iinbas do sui e dos corredores leste-oeste, com pouco 

trabalho feito nos territ6rios mais suscept£veis ao ataque da RENAMO. Nao se preve nenbum trabalho 

importante nos caminbos de ferro at~ se conseguir urn cessar-fogo, a nao ser a reabilitacao das Iinbas 

leste-oeste nos corredores seguros. De facto, urn projecto de caminbo de ferro actual mente em 

andamento preve 0 fechamento de rotas nao-Iucrativas, em conexao com a privatizacao dos caminbos 

de ferro. 

Portos 

o atlas geogr~fico de Mocambique mostra mais de 12 portos espalhados ao Iongo do Iitoral, 

a maior parte ao norte de Beira. Os portos de Maputo, Beira e NacaIa funcionam como centros 

regionais, servidos por caminbo de ferro e estradas de camioes para transporte atrav~s do paCs e para 

o interior. A remessa por via marCtima pode ser utilizada para distribuir materiais eIeitorais aos diversos 

portos ao longo do Iitoral e daC transportados por terra para 0 interior, havendo por~m serias Iimitacoes. 

E difCciI expedir a qualquer porto, com excepcao de Maputo. H~ poucas expedicoes de 

Maputo para outros portos mocambicanos e frequentemente e necessllrio enviar material de Maputo a 

Durban, na Africa do SuI, para conseguir transporte por via marCtima aos portos do norte. Mesmo 

utilizando Durban como ponto de partida, pode haver dificuIdades em conseguir transporte para pequenas 

cargas, porque vllrios portos mocambicanos, como Quelimane, somente aceitam containers compIetos. 

Uma vez no porto, 0 equipamento destinado ao interior est~ sujeito lls demoras a1fandegllrias, 

impostos e furto. As organizacoes nao-governamentais (ONG) afirmam unanimemente que as suas 

remessas de materiais de ajuda podem ser detidas durante semanas ou meses por obst~cuIos burocr~ticos 

que variam na forma e subsrancia de acordo com as ordens de urn determinado oficial da a1fandega, a 

cargo naqueIe momento. Embora se tenba conseguido uma certa padronizacao de formuIlirios em 

Maputo, as demoras ainda sao a regra. 
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Os portos regionais funcionarn com regularnentacaes pr6prias, de forma que a Iibera,ao 

alfandegaria em Maputo nao e garantia de que uma remessa seja Iiberada em Nacala. Autoridades 

a1fandegarias regionais ja disserarn, com muita franqueza, aos doadores que as regularnenta,oes de 

Maputo nao se aplicarn. Os portos tentarn tributar 0 que passa por eles, mesmo se isento, causando 

demoras nas docas na Iibera,ao dos materiais, sujeitando-os ao mesmo tempo a maiores taxas de 

armazenagem. Durante as demoras de Iibera,ao, os bens expedidos sao furtados; as vezes os doadores 

comunicarn perdas de ate 50 %. v 

o transporte fluvial nunca se desenvolveu substancialmente, mesmo ao longo do Zarnbezi. 

Nas actuais condicaes de seca, a expedi,ao fluvial nao e uma op,ao significativa. 

Aeroportos 

Cada uma das capitais provinciais dispoe de aeroporto capaz de receber avioes ligeiros e 

pequenos aviOes de carga. Os aeroportos regionais maiores aceitarn 0 trafego comercial aereo. Em 

virtude da guerra, a viagem entre as capitais provinciais e feita quase exclusivarnente pelo ar. (A maior 

parte da viagem de Maputo a Xai-Xai e feita por rodovia, mas prefere-se a viagem aerea, a qual as vezes 

e a unica op,ao.) Alguns distritos tern tarnbem pequenas pistas de aterragem, muitas das quais foram 

minadas com explosivos antipessoal. A AirServe indica que 0 seu avHio maior, com 12 assentos, 

detonou minas em quatro oportunidades nos ultimos sete anos, cujo resultado foi pouco mais do que 

pneus estourados. Os seus avioes menores evidentemente nao sao suficientemente pesados para detonar 

as minas. 

Fora de Maputo, 0 controlo do trafego aereo e Iimitado. Os pilotos no norte e no interior 

dependem quase exclusivarnente das suas precau,oes visuais de seguran,a para evitar colisoes durante 

a aterragem e a partida. As torres de controlo, onde existem, carecem de equipamento adequado e de 

pessoal treinado. 

Tal como no caso dos portos, as mercadorias que vern pelo ar estao sujeitas a direitos . 

a1fandegarios, impostos e outros custos decretados por autoridades regionais e distritais, com ou sem 

SA World Vision expressa que tem evitado algumas das demoras 
burocrAticas consignando as SUBS expedi~6es ao DPCCN, 0 qual, como 6rgao 
governamental, pode liberar as bens mais efectivamente. Mesma assim, 
ocorrem furta e demoras. 
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autoriza~ao legal. Da mesma forma, pode-se esperar 0 furto de materiais armazenados ou que nao 

possam ser transportados directa e rapidamente por via terrestre. 

Como regra geral, a maior parte das ONG evita 0 transporte aereo, excepto como ultimo 

recurso, por causa da despesa. Utilizam a carga aerea unicamente em emergencias extremas; as 

remessas normais sao feitas dos portos por via terrestre, urn processo que pode levar seis meses ou mais. 

Comunicaciies 

As infra-estrutura de comunica~oes em Mo~ambique, como muitos outros aspectos da infra

estrutura, e melhor na provfncia de Maputo, apresentando varia~es substanciais na qualidade no norte 

e no interior do pafs. As comunica~oes por telefone, radio e televisao sao melhores em Maputo, mas 

Beira vangloria-se de ter uma importante capacidade de transmissao e comunica~oes. Entretanto, na 

maior parte do interior, ba pouca comunica~ao electr6nica. 

a) Televisiio 

Mo~ambique tern duas emissoras de televisao, uma em Maputo e outra em Beira. Operam 

quatro noites por semana (de quarta a domingo) aproximadamente quatro horas por noite. Os programas 

inc\uem notfcias e entrevistas preparadas em Mo~ambique, bern como telenovelas do Brasil e de 

Portugal. Os que dispoem de satelite podem tambem receber as esta~oes da Africa do Sui e da 

SuaziUindia, bern como a rede de televisao das For~as Armadas. 

A televisao tern pouca utilidade actual mente nas comunica~oes de massa, devido tanto lis 

Iimita~es da capacidade de transmissao como ~ falta de aparelhos de televisao. As estimativas indicam 

que nao ba mais do que 30.000 aparelhos no pafs. Na regiao de Quelimane, os residentes que tern 

televisao usam-na exc\usivamente com vfdeocassetes, porque nao recebem qualquer sinal; os empresarios 

locais estabeleceram diversas lojas de a1uguer de vfdeo para apoiar este uso. 

b) Telefone 

As telecomunica~oes internacionais com Maputo sao muito boas; a capacidade interna varia 

muito. A melhor comunica~ao esta ao sui do pafs, com boas linhas de Maputo a Beira. Entretanto, e 

muito diffcil conseguir e manter contacto por voz ou por fax com Quelimane. Da mesma forma, Tete, 

Niassa e Cabo Delgado nao tern capacidade telef6nica adequada. 
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Com estas Iimitacoes, a regra geral e que as capitais provinciais podem comunicar-se por 

telefone entre si e com algumas capitais distritais. Muito poucos postos administrativos dispoem de 

telefone e dependem do r~dio e das comunicac6es terrestres para manter contacto ao nfvel distrital ou 

provincial. 

V~rios pafses doadores estao a empreender projectos para melhorar 0 nfvel de 

telecomunicac6es no pafs. A Siemens est~ a instalar em Quelimane urn novo sistema digital de 

comutacao e tern outros projectos em diversas capitais provinciais. Franca comecou a instalar urn 

sistema de comunicac6es por satelite em Beira e fala-se em passar para as comunicacoes por satelite para 

todo 0 pafs em vez de procurar instalar urn sistema nacional de Iinhas terrestres. (Corre 0 boato de que 

os lfderes da RENAMO nas montanhas de Gorongosa dependem de telefones m6veis que utilizam 

comunicac6es por satelite para manter contacto com os seus representantes noutras partes.) Os italianos 

estao tambem a considerar a instalacao de urn cabo submarino de fibra 6ptica no litoral para 

proporcionar comunicacoes costeiras sem temor de sabotagem das faccoes em guerra. Mesmo assim, 

levar~ v~ios anos antes de haver urn sistema telef6nico nacional eficiente. 

trabalho 

c) Radio 

o r~dio representa 0 unico sistema nacional de comunicacoes em Mocambique, tanto para 

divulgacao em massa da informacao como para a comunicacao bilateral. Entretanto, tal como no caso 

dos outros meios, h~ Iimitac6es substanciais. 

As transmissoes por r~dio atingem cerca de 50 a 70% da populacao, a partir de emissoras em 

Maputo e Beira que utilizam estacoes locais de retransmissao nas provfncias. As transmissoes da Africa 

do SuI, Suazilandia, Zimbabwe e Malawi tambem chegam a Mocambique e, embora nao facam parte 

da infra-estrutura nacional, podem ser consideradas como fontes potenciais de r~diodifusao em base 

cooperativa. A Trans World Radio, organizacao evangelista crista com estac6es transmissoras na Africa 

do suI e na Suazilandia; transmite notici~ios e programas evangelicos para Mocambique em portugues 

e em ao menos tres das lfnguas nativas. 

Entretanto, as transmissoes nao atingem todos os sectores do pafs e sao limitadas pela falta 

de receptores que operem no pafs. Mocambique fabrica e vende urn radio AM/FM barato (0 XIRICO), 

muito bern vendido no pafs e como exportacao regional. Embora haja provavelmente diversos r~dios 

em cada vila do pafs, muitos deles deixam de funcionar quando acabam as baterias. H~ ainda menos 

receptores de ondas curtas em funcionamento no pafs. E diffcil fazer estimativas, mas e provavelmente 
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seguro afirmar que no mrutimo 60% do pafs pode receber, a qualquer momento, transmissoes de ondas 

medias e CUltaS. 

Os nidios slio tambem utilizados para comunica9iies bilaterais e slio 0 meio principal de 

comunica~lio electr6nica entre as capitais distritais e provinciais nas provfncias do Norte e Centro. As 

ONG com programas de assistencia na zona rural dependem quase que exclusivamente das comunicacoes 

por r~dio para manter contacto entre Maputo e os seus postos no interior. Afirma-se que h~ uma rede 

de r~dio muito bem desenvolvida Iigando os postos policiais, mas isto nlio pOde ser confirmado. 

B. RECOMENDACOES 

Conforme explicado acima, a infra-estrutura de Mo~ambique tem grande necessidade de 

melhoria em todos os nfveis. Estes pontos fracos apresentam serios obsuculos em todos os nfveis do 

processo eleitoral, especial mente nos Iimites de tempo impostos pelo Protocolo Ill. Para alem disto, os 

problemas ate agora expostos nlio levam em conta a falta de pessoal formado disponfvel para operar e 

manter uma infra-estrutura melhorada; todo investimento em equipamento deve ser acompanhado por 

um investimento substancial em recursos humanos. 

Os processos de registo e vota~lio exigirlio movimentos de massa de pessoas para 0 interior 

do pafs e atraves do mesmo, utilizando um sistema rodovi<!rio inadequado. Os caminhos de ferro 

existentes podem ser usados para transportar as equipas a certos pontos terminais, mas proporcionam 

pouco apoio no todo. A movimentacao de pessoal militar atraves destas <!reas ate a esta data sugere que 

pode ser feito, mas ser~ necess<!rio utilizar transportadores de pessoal militar e vefculos com tracclio nas 

quatro rodas. Nlio ha actual mente estimativas disponfveis sobre recursos existentes, em vinude da 

natureza confidencial dessa informaClio militar. As avalia9iies adequadas somente poderlio ser feitas 

uma vez estabelecido um cessar-fogo geral e dever~ ser feita logo depois - tanto pelo Governo como 

pela RENAMO - a fim de proporcionar uma base de planeamento. 

A movimenta~lio de equipamento para 0 pafs enfrenta obst~culos logfsticos semeihantes, mas 

e exacerbada pelos procedimentos alfandeg<!rios e de Iiberaclio actual mente utilizados nos portos, 

aeroportos e dep6sitos regionais. Equipamentos e materiais, sejam cedulas, tinta ou mesas, devem 

chegar rapidamente ao seu destino final. Portanto, 0 Governo precisa estabelecer e p6r em vigor 

procedimentos nacionais eficientes que permitam que os materiais sejam enviados sem demora indevida 

e sem os custos associ ados e furto decorrentes dessas demoras. Se possfvel, todos os direitos 

alfandeg<!rios e demoras devem ser dispensados por decreto da Assembleia da Republica e por ordem 

presidencial para 0 material importado relacionado com 0 processo eleitoral. 
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No caso das comunica~6es, os investimentos mais importantes e de maior eticiencia de custo 

sao necess:irios na :!rea de r:!dio. 0 r:!dio provavelmente ser:! 0 velculo principal de educacao cfvica, 

campanhas eleitorais e notici:irios, relacionados com todos os aspectos do processo eleitoral. Portanto, 

Mo~ambique precisa ter a capacidade de atingir todos os sectores do pals por meio do seu sistema de 

r:!diodifusao, mas tamMm precisa assegurar que haja receptores suticientes em funcionamento e baterias 

novas para receber as transmissoes. Para a1~m disto, provavelmente se necessita de investimento no 

setor da comunica~es bilaterais por r:!dio, a tim de garantir que os resultados das elei~es sejam 

comunicados r4pida e seguramente lis capitais distritais e provinciais. 

Onde posslvel, devem come~ar, 0 quanto antes posslvel, os projectos relacionados com a 

infra-estrutura. Os esfor~os ap6s 0 cessar-fogo poderiam ser grandemente afectados pela repatria~ao e 

relocaliza~ao de quatro a seis milh6es de pessoas deslocadas e refugiados. Para a1~m disto, a pr6pria 

relocaliza~ao destas pessoas exigir:! melhorias na infra-estrutura nacional b:lsica. 
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CAPiTULO x. CALENDARIO ELEITORAL 

A. 0 CALENDARIO PROPOSTO PELO GOVERNO 

SDmente 0. GDvernD de MD~ambique preparDu urn projectD de uma nDva lei eleitDral. 

PDrtantD, a mecAnica dDS prDcedimentDs pDden! mudar, ~ medida que DutrDs protagDnistas pDlfticDS 

comecem a se expressar na mat~ria. Figura, a seguir, 0. cronDgrama elabDradD pela CDmissaD 

Interministerial para a Elei~aD Presidencial: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

DesignacaD do. CDnselhD EleitDral NaciDnal (0. ProtDcolD III denDmina este 6rgaD "CDmissaD 

NaciDnal EleitDral). Esta ac~aD pDded ser tomada lDgD ap6s 0. aCDrdD de cessar-fDgD. 

Designa~aD da CDmissao. Eleitoral PrDvincial e da CDmissaD Eleitoral Distrital. 

90 dias antes do. dia das elei~iies, 0. Presidente de MD~ambique assinar~ uma resDlu~aD 

fixandD a data das elei~es. 

CDm~ar~ imediatamente 0. registD de candidatDs que conCDrrem ~ presidencia. 0 prazo sao. 

60 dias antes das elei~iies. 

58-60 dias antes do. dia das elei~iies haver~ urn perfo.dD de dDis dias para DS candidatDs que 

desafiam 0. Presidente. 

A campanha eleitDral come~ar~ 47 dias antes do. dia das elei~iies. 

A impressaD gr~fica do. bDletim de VDtD dever~ estar terminada 45 dias antes do. dia das 

elei~iies. 

40 dias antes do. dia das elei~iies, a CDmissaD Nacio.nal EleitDral (CNE) enviar~ as regras ~ 

autoridades administrativas lDcais para estabelecer as assembleias de vDto), Estas assembl~ias 

pDdem ser divididas, se 0. mlmero de eleitDres fDr suficientemente grande nas sec~(jes de VDto. 

15 dias antes do. dia das elei~es, as auto.ridades lDcais nDmearaD DS membros dDS servi~Ds 

de vDtacaD. As autDridades deveraD cDnseguir a anuencia dDS representantes do. partido. e 

publicar DS nDmes das pesSDas escDlhidas para esta tarefa. 

At~ cinco. dias antes do. dia das elei~es, o.s partidDs po.lfticDS pDderao. nDmear urn 

representante e urn substitutD para cada assembleia de VDto. 
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11) Dois dias antes do dia das elei90es, as autoridades locais deverao receber os materiais e a 

documenta9ao eleitorais. 

12) Dia das elei91ies: 

13) 

a) 

b) 

c) 

d) 

Abertura da assembMia de volo 

A elei9ao propriamente dita 

Apura9ao de votos em cada assembl~ia de voto 

o presidente da mesa de vota9ao informa 11 Autoridade Eleitoral do Distrito 0 resultado 

das elei90es 

Dois dias ap6s 0 dia das elei91ies. Prazo para os presidentes dos servi90s de vota~o enviar 

o material e a documenta9ao 11 autoridade local. A autoridade local devera entregar este 

material 11 autoridade eleitoral do distrito. 

14) Dois dias ap6s a eleicao, a Autoridade Eleitoral Provincial contara 0 acr~cimo de resultados 

dos distritos ao n(vel provincial. 

15) Sete dias ap6s a elei9ao. Prazo para aCNE terminar a contagem dos acr~cimos dos 

resultados das prov(ncias ao n(vel nacional. 

Para as elei90es parlamentares, os procedimentos sao semelhantes. 0 projecto elaborado pelo 

Governo de Mocambique permite a possibilidade de que as eleicoes parlamentares sejam realizadas em 

data diferente das elei91ies presidenciais. Este seria normal mente 0 caso se a Assembl~ia da Republica 

fosse dissolvida antes da expira9ao do mandato regular de cinco anos. 0 Protocolo III determinou que 

as elei91ies para presidente e para 0 Parlamento devem ser simultAneas. 

B. RECOMENDACOES 

Urn calendario pormenorizado das elei91ies ~ urn instrumento indispensavel para a Comissao 

Nacional Eleitoral. 0 calendario acima proposto ~ urn in(cio adequado para este exercfcio. A IFES 

acrescentaria os comentarios e as recomenda90es seguintes: 

• Deve-se elaborar, 0 quanta antes poss(vel, urn calendario pormenorizado das eleicoes, 

incluindo todas as actividades e prazos envolvidos nos processos de registo e eleicao. Tal 
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• 

• 

• 

• 

calendario nao deve ser incorporado na lei eleitoral, mas mantido suficientemente informal 

para poder ser revisto conforme necessario, continuando a ser seguido tanto quanto permitirem 

as condicoes. 

Todos os partidos registados devem ser convidados a participar na elaboracao do calendario 

pormenorizado das eleiciies, sob a coordenacao do STAE ou da Comissao Nacional Eleitoral. 

o calendario deve incluir todas as atividades relacionadas com 0 registo. 0 melhor metodo 

e comecar a partir do dia previsto para as eleicoes e trabalhar em sentido retroactivo, 

subtraindo, primeiro, 0 mlmero de dias entre 0 prazo final para registo e as eleicoes. Sera 

entao subtrafdo 0 mlmero de meses do perfodo eleitoral. lsto presumivelmente levara 0 

calendario aos meses de Maio ou Junbo como a data necessaria de infcio do registo. 

Continuando a trabalhar em sentido retroactivo, devem-se estabelecer prazos para 0 seguinte: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

colocacao das equipas de registo; 

formacao das equipas de registo; 

desenbo do material de formacao; 

formulacao do programa de formacao; 

recrutamento de formadores; 

recrutamento de assessores tecnicos para a formacao; 

entrega dos bilhetes de registo e de outros materiais; 

o processo de licitacao para encontrar urn fomecedor que proporcione 0 bilhete de 

registo e outros materiais; 

o desenbo dos bilhetes de registo e de outros materiais; 

negociacoes com doadores para proporcionar financiamento para 0 processo de registo; 

promulgacao de uma lei eleitoral que especifique as modalidades do processo de registo; 

• foro para os partidos polfticas e 0 Govemo discutirem as modalidades do processo de 

registo; 

• etc. 

Oeve-se seguir urn processo semelhante para estabelecer urn calendario pormenorizado para 

todos os outros componentes principais do sistema eleitoral. 

A medida que 0 calendario for elaborado, devera incluir notas e prazos relativos a todas as 

actividades de apoio, tais como transporte, alimentacao, alojamento, comunicacoes, etc. 
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• o calend:!rio proposto pelo Governo especifica que os mes:!rios serao escolhidos 15 dias 

antes do dia das elei~es. Isto deve ser reconsiderado. Os mes:!rios devem ser escolhidos 

com antecedencia suficiente ao dia das elei~oes para poderem ser formados antes das elei~es. 
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CAPiTULO XI. EDUCAC;AO CiVICA 

A chave dos sucessos recentes no processo de democratiza,ao dos paises do terceiro mundo 

tern sido a educa,ao civica. E necessario proporcionar informa,iio sobre os direitos pOliticos e as 

obriga,oes, bern como tomar todos os partidos politicos e eleitores conscientes do papel que 

desempenham no processo eleitoral e assegurar uma participa,ao nacional neste processo. 

o desafio para Mo,ambique, com uma taxa de analfabetismo tao alta, e motivar 0 eleitor 

potencial a informar-se sobre a democracia, os seus valores e procedimentos. Ser~ necessario educar 

as pessoas de todas as idades sobre 0 sistema eleitoral, 0 desenvolvimento de novos partidos politicos 

e as suas novas responsabilidades politicas. 

• 

• 

• 

• 

Na formula,lio de uma campanha de educa,iio civica, e necessario considerar 0 seguinte: 

Vma grande parte da popula,ao e constitufda por pessoas deslocadas que vivem na zona 

rural ou ao longo das fronteiras dos pafses vizinhos. 0 seu interesse em questOes pOliticas 

e praticamente inexistente. Para estas pessoas, que totalizam 2 a 3 milhoes, somente os 

programas de emerg~ncia e assist~ncia sao importantes. A sua participa,iio no processo 

eleitoral talvez ocorra somente no futuro, depois de atendidas as suas necessidades humanas 

b~icas. 

o portugu~s, idioma oficial, e falado somente por uma minoria da popula,iio. Ha, no 

minimo, 14 linguas a serem levadas em considera,iio na prepara,ao de materiais de educa,ao 

civica. Todas as 14 linguas sao usadas pelo Radio Mo,ambique. 

Sera essencial a comunica,ao electr6nica do material de educa,ao de eleitores. A televisao 

em Mo,ambique e praticamente inexistente. Ha duas emissoras que transmitem de quarta a 

domingo durante sete horas por dia em portugu~s. Ha nove emissoras de radio estatais, uma 

para cada provincia, excepto Gaza. Transmitem das ShOO 11 1hOO diariamente. As 

transmissoes sao em portugu~, mas ha programas nas 14 linguas. 0 equipamento de 

transmissiio e antigo, com potencial muito baixo. As emissoras de radio atingem somente 

40% do territ6rio mo,ambicano. 

Embora, legalmente, os jornais sejam empresas com accionistas, 0 Govemo de Mo,ambique 

controla 0 conteudo da imprensa. 0 jornal Noticias e publicado de segunda a sabado e 0 

Domingo e publicado aos domingos. Em Beira ha outro jornal, 0 Diario de Mo,ambique. 

o Tempo, publica,ao semanal, faz parte do complexo jornalistico do Governo. Desconhece

se a circula,iio dos jomais, mas atingem somente uma minoria na zona urbana. 0 processo 
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• 

de Iiberaliza~lio da imprensa ~ evidente e importante, mas, no momento, a imprensa 

control ada pelo Estado ~ a Ilnica fonte disponlvel. 

Em Maio de 1992 iniciou-se uma nova pubIica~lio. A MEDIAFAX ~ uma folha informativa 

enviada por fax a aproximadamente 100 assinantes, mas ~ lida por urn nllmero muito maior. 

o Govemo de Mo~ambique ~ muito senslvel ao assunto da informa~lio. 0 Govemo quer 

apoio financeiro dos doadores para melhorar 0 sistema, sobre 0 qual mant~m 0 controlo. E 
necess<!rio convencer as autoridades govemamentais que as iniciativas independentes serlio 

importantes para 0 prestlgio do pals. 

Em ]ulho, a equipa da IFES nlio identificou nenhuma organiza~lio privada que se pudesse 

tomar uma ONG dedicada ~ educa~lio clvica. Entretanto, quando a equipa da IFES visitou 0 Instituto 

Superior de Rela~es Intemacionais (ISRI) em Maputo, v<!rios funciomirios declararam que estao 

trabalhando para estabelecer uma ONG que seja activa no campo da educa~ao clvica. A qualifica~lio 

e seriedade deste Instituto e do seu quadro de professores e investigadores indicariam que as 

organiza~es extemas que prestam assisttlncia na <!rea de educa~lio clvica deveriam considerar apoiar este 

esfor~o. 

Na ausencia de outros meios de comunica~lio de massas e tendo em vista elei~oes justas e 

competitivas, ~ essencial utilizar outras fontes para informar os cidadlios e os eleitores potenciais. Quase 

50 % da infra-estrutura educacional foram destruldos e 0 sistema educacional nlio pode ser mobilizado 

o suficientemente r<!pido para esta tarefa. Como meio alternativo ~ divulga~lio da informa~lio face ~ 

face, as pessoas que trabalharlio no processo de registo poderiam, ao mesmo tempo, servir de educadores 

clvicos. Poderiam utilizar vIdeos nos idiomas locais para motivar os cidadlios, explicando os conceitos 

de democracia eo funcionamento do processo eleitoral. 

Os materiais da campanha de educa~lio clvica devem ressaltar a importancia da participa~ao 

individual no processo eleitoral como urn elemento de consolida~lio do processo de paz. E por meio 

deste apelo ~ paz que as camadas mais baixas da popula~lio serlio motivadas a participar do processo 

polItico. Actualmente, as Ilnicas pessoas interessadas neste processo slio os que tern interesses no 

complexo estataJ ou 0 sector econ6mico formal privado. 

A campanha educacional de promo~lio dos valores democr<!ticos deve focalizar 0 tema da 

tolerancia. A democracia significa que as controversias polfticas devem ser resolvidas de acordo com 

a vontade da maio ria, garantindo ao mesmo tempo 0 respeito aos interesses da minoria. 
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Os materiais da campanha devem ser adequados ru; dificuldades e Iimitaciies econ6micas 

existentes. 0 Governo planeia utilizar a imprensa, 0 radio e a televisao para prop6sitos de educaclio 

cfvica. Autoridades governamentais indicaram II equipa da IFES que 0 Instituto de Comunicacao Social 

poderia atingir a zona rural. Eles ja tern a experiencia pr6via de campanhas bem-sucedidas de vacinacao 

em massa, realizada anos atras. 

Finalmente, deve-se lembrar que as organizaciies religiosas, especial mente as Igrejas Cat61ica 

e Protestante, muito provavelmente realizarao programas muito activos de educacao cfvica em 

Mocambique durante 0 perfodo pr6-eleitoral e de transiCiio. 

Recomendaciies para a campanha de educaclio civica 

• Os doadores externos e as organizac6es devem ajudar 0 Conselho Nacional Eleitoral na 

formulaciio e implementacao de uma campanha de educacao cfvica. Esta campanha incluira 

o processo de registo, bern como a participaCiio dos cidadiios no processo eleitoral. A 

autoridade responsavel deve ser a Comissao Nacional Eleitoral (CNE), como 6rgao aut6nomo 

do Estado e deve incluir a colaboracao de todos os partidos polfticos. 

• 

• 

• 

• 

Na zona urbana de Maputo e Beira, sera util publicar breves ensaios nos jornais sobre a 

democracia e os valores democraticos para apoiar 0 interesse emergente no assunto. 

Na zona urbana enos distritos circundantes sera necessaria uma campanha com mensagens 

muito c1aras e simples. 0 radio, a TV, os panfletos e at6 mesmo os grupos teatrais de rua 

podem ser utilizados para transmitir as mensagens. A campanha deve ser formulada nos 

idiomas locais. 

No caso da zona rural e da zona urbana pobre, 6 necessario recrutar e formar equipas 

especiais de educadores cfvicos. Necessitarao de vefculos com traccao nas quatro rodas, com 

gerador de electricidade e equipamento de vIdeo. Estas equipas m6veis poderao atingir uma 

parte da populaciio. rural, especial mente nos corredores de Beira e Limpopo e na zona rural 

pr6xima ru; concentrac6es urbanas. 

Se niio houver recursos suficientes disponlveis, poderiam ser utilizadas tecnologias mais 

tradicionais, tais como rotafolhas e a preparacao de apresentac6es de diapositivos ou filmes, 

complementados com uma narrativa oral ou gravada no idioma do grupo a1vo. 
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CAPiTULO XII. OBSERV ADORES ELEITORAIS 

A. OBSERVADORES INTERNACIONAIS 

Tal como em eleiciles recentes em muitos pafses em todo 0 mundo, deve-se convidar 

observadores internacionais para as pr6ximas eleiciles em Mocambique. Trata-se de a1go muito 

importante, a fim de estabelecer uma legitimidade, internacionalmente reconhecida, para estas eleicoes 

e para 0 governo delas resultante. 

A comunidade internacional tern ajudado os mocambicanos a chegar a urn acordo de paz 

para pOr fim 1I10nga guerra civil. A comunidade internacional participara, com 0 Governo e os partidos 

polfticos, na supervisao desta paz enos preparativos para as eleiciles. A comunidade internacional deve 

assumir - e indubitavelmente 0 fara - 0 compromisso de acompanhar este processo de paz e 

democracia desde 0 seu infcio ate ao estabelecimento em Mocambique e isto implicara estar numa 

posicao de acompanhar as eleicoes presidenciais e legislativas de 1993 e certificar se 0 processo foi ou 

nao livre e justo. 

Se a comunidade internacional concordar em aceitar a responsabilidade pelo acompanhamento 

e pela certificacao das eleicoes de 1993 em Mocambique, estara a comprometer-se de duas formas. 

Primeiro, devera haver observadores internacionais em Mocambique, acompanhando e comentando a 

respeito da justica do processo eleitoral desde 0 seu comeco, ou seja, 0 mais tardar no infcio de 1993 

e permanecer ate 1I tomada de posse do governo recem-eleito. Segundo, deve haver urn mlmero 

adequado de observadores no pafs durante os dias cruciais antes das eleicoes, no dia das e1eicoes e 

durante 0 processo de apuracao e tabulacao de votos, de forma que a delegacao de observadores possa 

dizer a1go legftimo e definitivo sobre a realizacao da votacao e do processo de apuracao. 

A observacao internacional pod era ter diversos objectivos: reducao da tensao, demonstracao 

de preocupacao internacional pelo processo de termino do conflito, testemunho internacional de possfveis 

violacoes de direitos e leis, maior confianca dos cidadaos no processo, apresentacao de uma avaliacao 

internacionalmente crfvel se 0 processo se qualifica como livre e justo. Para a observac;ao internacional 

em Moc;ambique cumprir todos estes objectivos, os encarregados desta actividade devem aceitar as duas 

obrigac;oes do paragrafo precedente. 0 elemento de acompanhamento a longo prazo provavelmente 

podera ser empreendido pelas Nac;oes Unidas. 0 elemento da observac;ao eleitoral a curto prazo podera 

ser levado a efeito de diversas formas por varias organizac;oes. 

Com base na sua experi~ncia noutros pafses, a IFES faz os comentarios e as recomendacoes 

seguintes a respeito da observac;ao eleitoral em Moc;ambique: 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Os observadores, na medida do posslvel, devem falar portugulls e estar disponlveis a passar, 

no minimo, dez dias no pals. 

As organizac6es patrocinantes devem assumir a responsabilidade de proporcionar informacoes 

pormenorizadas sobre a hist6ria, poiftica e lei eleitoral de Mocambique. Devem tambem 

fornecer observadores com diretrizes detalhadas sobre normas de comportamento de 

observadores eleitorais internacionalmente aceites. 

Dever:! estar presente em Mocambique urn m!mero suficiente de observadores, os quais 

deverao ser suficientemente bern coordenados, de forma a poderem visitar, no mlnimo, 50% 

das assembleias de voto. Se cada equipa de observadores de duas pessoas visitar dez 

assembleias de voto no dia das eleicoes e se houver 10.000 assembleias de voto, enta~ serao 

necess:irios 1.000 observadores. 

Uma organizacao dever:! encarregar-se da coordenacao da colocacao de observadores, 

especial mente se estes forem patrocinados por diversas organizacoes governamentais e nao

governamentais. Na medida do possivel, esta coordenacao deve procurar estabelecer uma 

cobertura nacional e evitar a sobreposicao. 

Os observadores devem cobrir todas as :ireas do pals. Revestem import1lncia especial as :ireas 

fronteiricas e as regioes isoladas, particularmente susceptlveis lis irregularidades eleitorais. 

Os observadores devem ser distribuldos em todo 0 pals v:irios dias antes do dia das eleicoes 

e devem e devem permanecer no local ate estar conclufdo na :!rea 0 processo de apuracao de 

votos. 

Urn m!mero determinado de delegados observadores deve ser designado a cada local de 

apuracao e tabulacao de votos aos nlveis distrital, provincial e capital. Devem tambem 

permanecer no local ate estar conclufdo 0 processo de apuracao e tabulacao de votos. 

Alguns membros das delegacoes de observadores eleitorais, juntamente com as pessoas 

encarregadas da observacao a longo prazo, devem permanecer em Mocambique ate os 

resultados das eleicoes serem publicados e aceites por todos os partidos poifticos. 

o Governo de Mocambique e os partidos poifticos nao devem ser recebedores passivos de 

observadores eleitorais internacionais. Todos os partidos politicos devem participar da definicao de 

expectativas e directrizes para os observadores internacionais e na definicao do papel que a estes caber:! 
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na certifica~ao da legitimidade do processo eleitoral. A IFES sugere que estas directrizes e expectativas 

sejam formalizadas antecipadamente, seja como parte da lei eleitoral ou como documento legal ou 

publico separado. 

o Governo de Mo~ambique deve desempenbar urn papel de coordena~ao na expedi~ao de 

convites a grupos e indivlduos para servirem como observadores. Deve-se ter em mente que 0 fluxo 

de 1.000 ou mais estrangeiros de uma s6 vez pode representar urn grande 6nus sobre 0 alojamento e as 

outras capacidades logrsticas de urn pars como Mo~ambique. 

B. OBSERVADORES ELEITORAIS NAClONAIS E DELEGADOS DOS PARTIDOS 

Os observadores nacionais e os delegados dos partidos desempenbarao talvez urn papel rna is 

importante no processo eleitoral do que os observadores internacionais. Sao estas pessoas que estarao 

em condi~es de proporcionar observadores para todas as assembleias de voto que supervisionarao 

directamente todos os passos do processo no dia das elei~oes e na apura~ao de votos. 0 projecto de lei 

eleitoral de Mo~ambique permite que os partidos coloquem delegados nas assembleias de voto. Este 

papel de vigilante e crucial, especialmente num pars em que a suspeita e desconfian~a entre os partidos 

polfticos provavelmente serao altas no dia das elei~oes. Em virtude do seu papel crucial, e importante 

que os partidos polfticos aproveitem a oportunidade de colocar delegados em todas as assembIeias de 

voto. E tambem importante que estes delegados sejam bern formados, de forma que conbe~am a lei 

eleitoral, bern como os seus direitos e as suas responsabilidades como observadores. 

Em alguns parses, as ONG n1io-partid~rias organizaram e formaram observadores para 

trabalhar juntamente com os delegados do partido como vigilantes nas assembleias de voto. Este esfor~o 

pode ser muito util para proporcionar uma perspectiva objectiva adicional no processo eleitoral. Para 

ser efectivo, requer que as ONG patrocinadoras sejam escrupulosamente n1io-partid~rias. Requer tambem 

urn alto nrvel de organiza~1io, capacidade administrativa e capacidade de colocar 0 seu pessoal em todas 

as partes do pars, em nome da ONG patrocinadora. No momento nao M nenbuma organiza~1io dessa 

natureza em Mo~ambique. 

o Governo deve deixar a forma~1io e coordena~1io dos delegados do partido de outros 

observadores nas maos dos partidos e das ONG. Entretanto, deve desempenbar urn papel no 

fornecimento de certas credenciais, por exemplo, urn distintivo, que identificar~ os delegados como 

observadores oficiais. 
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CAPITULO XIII. ASSISTENCIA DOS DOADORES AO PROCESSO ELEITORAL 

A. ASSISTENCIA ACTUAL DOS DOADORES 

A comunidade de doadores, como urn todo, tern demonstrado interesse substancial em apoiar 

as mudan~as democr:iticas de Mo~ambique. V:!rios parses j:i t~m projectos em andamento, que tratam 

directamente do processo eleitoral e outros planeiam projectos de assist~ncia directa e indirecta. Com 

base nas conversa~es com diversos doadores em Julho de 1992, a equipa da IFES cr~ que 0 seguinte 

apoio intemacional estar:i dispon(vel para as futuras elei<;l)es. 

Programa das Nacoes Unidas para 0 Desenvolvimento: 0 PNUD or~ou US$2 milhoes por ano, nos 

pr6ximos tr~ anos, para a assist~ncia ao processo de democratiza~ao. Embora nao haja programas 

especfficos estabelecidos, 0 PNUD est:! preparado para aceitar 0 papel de coordenador de doadores, se 

solicitado, como 0 fez (urn tanto efectivamente) nas elei~es angolanas. Para aMm disto, 0 PNUD est:i 

actual mente a financiar melhoria de infra-estrutura por meio de urn projecto para reabilitar estradas 

a1imentadoras na zona rural. 

It:ilia: os italianos, embora nao 0 Govemo italiano, tern sido respons:iveis pela realiza~ao e pelo avan~o 

do processo de paz. Do lado oficial, pode-se esperar que a Cooperazione Italiana continue a 

participa~ao italiana na democratiza~iio. Os representantes em Maputo sugeriram que a It:ilia estar:i 

interessada em prestar assistencia no sector de informa,ao em conexiio com 0 registo de eleitores, bern 

como na continua~ao do financiamento de projectos de constru~iio que poderiam incluir melhorias da 

infra-estrutura. 

Comunidade Econ6mica Europeia: 0 representante da CEE afirmou II equipa da IFES que a Comunidade 

planeia patrocinar uma conferencia sobre democracia em Maputo ap6s a assinatura do cessar-fogo geral. 

Declarou tambem que a Comunidade of ere ceria certas Iinhas de credito para custear despesas 

relacionadas com a democratiza,iio. 

I Commonwealth: a Commonwealth proporcionou do is peritos australianos em elei,oes para prestar 

assistencia ao Govemo de Mo,ambique na prepara,iio de urn or,amento para as elei,oes. 0 projecto 

I 
I 
I 
I 
I 

de democratiza,ao da Commonwealth tambem inclui assist~ncia em educa~ao cfvica. Para alem disto, 

o Canad:i proporcionar:i certa assistencia nas comunica~es por satelite. 

Suecia: a Autoridade Sueca de Desenvolvimento Intemacional (ASDI) expressou interesse em prestar 

assistencia na :!rea de registo de eleitores. 
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Dinamarca: a Autoridade Dinamarquesa de Desenvolvimento Internacional poden! prestar assistencia 

em educacao cfvica. 

Noruega: os noruegueses, jli activos na lirea dos direitos da mulher, oferecerao apoio aos partidos 

polfticos. 

Pafses Baixos: os projectos holandeses existentes envolvem agricultura e irrigacao. Poderao tamMm 

estar interessados em prestar assistencia no sector de educacao cfvica. 

~: os sufcos expressaram interesse em projectos relacionados com a desmobilizacao de tropas e na 

sua reintegracao na sociedade mocambicana. 

Banco Mundial: 0 Banco Mundial estli actual mente a implementar projectos que apoiam a 

descentralizacao governamentaJ e 0 reforco da capacidade, bern como de supervisao de projectos de 

empr~timos a pequenas empresas nas provfncias do none. Nao financiarao projectos relacionados 

directamente com as eleicoes. 

Alemanha: vlirias organizacoes alemas trabalham activamente em Mocambique. A Fundacao Friedrich 

Naumann presta apoio ao peN. Estli a formar jornalistas de radio na arte do jornalismo, fornecendo

lhes gravadores e algumas motocicletas. Para alem disto, realiza urn programa para a micro-industria 

de ambito nacional. 0 Governo alemao nao participa actual mente de forma directa de qualquer 

programa. 

Ponugal: afirma-se que diversos partidos polfticos locais procuraram financiamento e vfnculos com 

partidos polfticos ponugueses. 

Diversos: 0 Kuwait tern urn program a de cooperacao em Mocambique, mas a equipa da IFES nao 

conseguiu encontrar informacao sobre projectos especfficos. Para alem disto, a Finlandia e Fran~ tern 

prestado assisteilcia tecnica em lireas nao-eleitorais e poderaoestar interessadas na democralizacao. 0 

Brasil provavelmente nao tera fundos disponfveis para projectos em Mocambique, mas preparou 

materiais substanciais em ponugues sobre as eleic6es; 0 Governo brasileiro proporcionarli viagem 

dom~tica, acomodacoes e apoio log(stico para que os mocambicanos possam ir ao Brasil em conexao 

com projectos relacionados com as eleicoes. 
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B. ACTIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO RECOMENDADAS PARA A AVALIACAO 

PRE-ELElTORAL 

Seminario sobre a lei eleitoral 

A lei eleitoral ainda nao foi publicamente discutida e apenas urn punhado de pessoas slio 

versadas no assunto em M09ambique. Portanto, a organiza9lio de urn seminario sobre 0 assunto em 

Maputo deve ser da mais alta prioridade para a Embaixada dos E.U.A. e para a Misslio da USAID. Urn 

grupo de peritos intemacionais deveria ser convidado para compartilhar pensamentos, id~ias e 

experi~ncias com a comunidade polftica. A IFES recomenda que isto seja realizado pouco depois da 

assinatura do cessar-fogo. 

Para ter material simples disponfvel, os organizadores deste seminario devem solicitar a 

prepara9lio de uma s~rie de relat6rios t~cnicos curtos, muito pnlticos, sem refer~ncias te6ricas ou 

acad~micas, que descrevam os diversos sistemas govemamentais e eleitorais, os processo de transi9lio 

para a democracia e a an:\lise de mecanismos basicos, consequ~ncias e problemas. Estes relat6rios 

devem ser revistos ap6s 0 seminario e tomar-se urn instrumento uti! para os Ifderes polfticos e 

autoridades eleitorais. 

Os organizadores devem tamb~m convidar para participar deste semin~rio as pessoas que 

dirigiram 0 processo eleitoral nos pafses que realizaram recentemente elei90es em circunstancias diffceis 

semelhantes, como Angola, Nicar~gua e El Salvador. As suas experi~ncias comparativas seriam muito 

pertinentes. 

Deverao ser convidados para este seminario os representantes do Governo de Mo,ambique 

e de todos os partidos polfticos. Este seminario deve ser urn foro em que sejam apresentadas as id~ias 

de peritos nao-mo,ambicanos e no qual os Ifderes polfticos mo,ambicanos possam come,ar a participar 

do di:\logo que resultar~ numa lei eleitoral final. 

Assistencia tecnica 

A IFES recomenda que os doadores apoiem a assistencia t~cnica em muitos elementos da 

prepara,lio e administra,lio das elei,oes, inc1uindo 0 seguinte: 
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Eduea(:11o eMea 

Indubitavelmente, 0 Govemo empreendenl uma campanha de educa~ao cfvica para informar 

os cidadaos mo~ambicanos, primeiro, sobre 0 processo de registo e, a seguir, sobre 0 processo de 

vota~ao. 0 Govemo deve tambem reaIizar urn programa para promover os conceitos basicos da 

democracia e explicar os elementos gerais da nova Constitui~ao e da lei eleitoral. As organiza~oes nao

govemamentais e nao-partidarias devem tambem desempenbar urn papel na extensao da educa~ao cfvica. 

Tanto 0 Govemo como as ONG devem ser apoiados neste esforco. 

A assistencia nesta area pode assumir diversas formas. Os doadores podem ajudar a financiar 

uma firma publicitaria privada ou uma organizacao sem fins lucrativos com especializacao no desenbo 

de materiais promocionais e educacionais. 0 desenbo de materiais eficazes deve ser feito 

cuidadosamente, a fim de atender As condi~oes especfficas da popula~ao mo~ambicana. Em muitos 

pafses latino-americanos, a fase de desenbo de urn programa de educa~ao cfvica e precedida por 

investigac5es ou grupos de focalizacao para determinar as necessidades educacionais e os melhores meios 

de atender a essas necessidades. 

Os doadores devem tambem considerar 0 financiamento de urn consultor individual ou de urn 

grupo de consultores para prestar assistencia ao Govemo e/ou ONG na formulacao de uma campanha 

imaginativa de educacao cfvica, ap6s a fase de investigacao. A campanba utilizan! diversos meios de 

comunicacao - vfdeo, r;!dio, material impresso, teatro - havendo assim a necessidade de peritos em 

todas estas areas. 

Os doadores poderao ajudar a custear a despesa da producao de materiais educacionais, 

especialmente de vfdeos e materiais impressos. As equipas m6veis de educadores dvicos, utilizando 

vfdeos, teatro e outros dispositivos, tern sido usadas com muito exito noutros pafses. Os doadores 

podem contribuir para 0 custo da formacao e de apoio dessas equipas. 

Forma(:l1o do pessoa/ da CNE e dos mesarios 

A IFES sugere que seja enviada 11 Mocambique uma equipa de assessores tecnicos para 

trabalhar com a Comissao Nacional Eleitoral (CNE), logo depois que esta for nomeada. A assistencia 

tecnica deve inicialmente concentrar-se na gestao e na forma~ao organizacional, a fim de aumentar a 

capacidade da CNE de trabalhar eficazmente na reaIiza~ao da enorme tarefa que tern diante de si. Sera 

tambem necessaria a assistencia tecnica na forma~ao das pessoas encarregadas do registo. Isto requerera 

assessores com especializacao nas tecnicas de forma~ao do formador e na logfstica da forma~ao de 
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milhares de pessoas a curto prazo. Requerer~ tambt!m 0 desenho e a produ9iio de materiais de forma~iio, 

inclusive urn manual para cada encarregado do registo. 

Dever~ ser empreendida uma tarefa semelhante para a forma9iio dos mes~ios. Volta-se a 

repetir que se deve preparar antecipadamente materiais de forma9iio eficazes, bern como urn guia do 

mes~io que ser~ tanto urn instrumento de forma9ao como uma fonte informativa sobre as leis e 

procedimentos no dia das elei!;iies. A experiencia da IFES em todo 0 mundo tern indicado que a 

qualidade da forma9iio dos mes~ios t! urn dos aspectos mais cruciais do processo eleitoral. Mes~ios 

mau formados inevitavelmente causariio problemas e controvt!rsias que poriio em duvida a credibilidade 

da elei9iio. 

Todas as pessoas envolvidas na administra9iio da vota~iio e na apura9iio de votos devem 

tamMm ser bern formadas. Incluem-se al os delegados dos partidos politicos que observariio as 

actividades em todas as assemblt!ias de voto e 0 pessoal de seguran,a, seja civil ou da pollcia, que 

controlar~ as multidoes e guardar~ 0 material eleitoral. Dutro grupo crucial que deve receber forma~iio 

adequada t! constituldo pelas pessoas que receberao e tabulariio os votos ao nlvel do posto administrativo, 

distrito, provincia e capital. 

Avalialjio das necessidades de comunicaljio. transporle e compulaljio 

Conforme se conclui do actual or9amento eleitoral do Governo, este est~ a implementar 

pianos e or9amento eleitorais com informa9iio e pericia inadequadas no tocante as necessidades impllcitas 

no processo eleitoral nas ~eas de comunica9lio, transporte e computa9iiO. A IFES recomenda com 

insistencia que, 0 quanto antes posslvel, seja destinado financiamento para uma equipa de peritos tt!cnicos 

que trabalhem com 0 Governo nestas tres ~eas. Uma das prioridades t! uma avalia~iio total das 

necessidades e da capacidade de automatizar as Iislas de registo, a apura9iio de votos e outros aspectos 

do processo eleitoral. Deve-se fazer uma avalia~iio semelhante das necessidades e capacidades de 

comunica!;iies. Poder comunicar-se confiavelmente com todas as ~reas do pars t! urn requisito crucial, 

niio somente ·no dia das elei90es mas durante todas as fases dos processos de registo· e elei9ao. 0 

transporte t! a terceira ~ea crucial em que 0 Governo fez urn grande pedido de assistencia ~ comunidade 

de doadores sem analisar seriamente as necessidades de todo 0 perfodo eleitoral ou sem avaliar a 

capacidade actual e potencial tanto sua como do povo m09ambicano de atender a estas necessidades. 
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Consultor em etica da campanha e acesso da imprensa 

A IFES recomenda que seja contratado urn consultor em I!tica da campanha para trabalhar com 

as autoridades governamentais, com 0 pessoal da imprensa e com representantes dos partidos politicos 

na formula~lio de urn c6digo de conduta dos candidatos, na prepara~lio de polfticas formais sobre acesso 

igual ~ imprensa, bern como em diretrizes uniformes de I!tica da campanha. 

Escrit6rio de assistencia tecnica e ligaciio 

A Embaixada e a Missao devem considerar 0 apoio a urn escrit6rio de campo em Maputo para 

uma ONG americana de assist~ncia em elei~iies, talvez logo ap6s a implementa~lio do cessar-fogo. A 

presen~a de assessores em sistemas eleitorais em Mo~ambique logo no infcio do processo ajudaria a 

indicar 0 infcio do processo de democratiza~lio e permitira ~ Embaixada e ~ Missao apoiar as 

mencionadas actividades. Para a1l!m disto, uma tal presen~a permitiria que os E.U.A. coordenassem a 

sua assist~ncia com as actividades de outras organiza~iies internacionais. 

82 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

CAPiTULO XIV. OR~AMENTO ELEITORAL 

o Secretariado Tl!cnico de Apoio as Elei~es (STAE), do Governo de Mo,ambique, preparou 

urn projecto de or,amento eleitoral. Urn exemplar deste or,amento foi entregue 1\ Unidade de 

Assistencia Eleitoral das Na,oes Unidas (UNfE.A.U.) para revisao e coment~rios em carta datada de 27 

de Setembro de 1993. Este or,amento ~ semelhante ao que foi inclufdo no Documento para a 

Comunidade Internacional sobre 0 Processo Eleitoral, datado de Agosto de 1992. Os comenwios 

seguintes sobre 0 or,amento incorporam os comen~rios preparados pelo Senhor Horacio Boneo, da 

UNfE.A.U., bern como a anlilise do pessoal e dos consultores da IFES. 

o princfpio seguido na revisao do or,amento eleitoral do Governo de Mo,ambique ~ a 

necessidade de manter os custos a urn baixo nfvel, mantendo ao mesmo tempo 0 objectivo Msico de 

organizar elei,oes livres e justas. A IFES, as Na,oes Unidas e outros doadores estao empenhados num 

processo eleitoral que tenha os meios para proceder normal mente e estabelecer caracterfsticas de 

seguran,a para dissuadir a fraude. H~ muitas formas de estabelecer a seguran,a, algumas das quais sao 

mais custosas do que 0 necessario e outras sao menos custosas do que as sugeridas por fornecedores com 

interesse evidente em proporcionar materiais rna is caros. 

No or,amento que figura abaixo, sugerem-se em certos casos alternativas menos dispendiosas 

mas igualmente eficazes. Noutros casos, poem-se em questao as suposi,oes sobre cuja base foram 

estimados certos custos e apresentam-se suposi,oes alternativas, sem necessariamente fixar uma cifra 

or,amental l\ alternativa recomendada. Portanto, 0 or,amento alternativo nao ~ abrangente e nao deve 

ser totalizado numa tentativa de chegar a urn custo total das pr6ximas elei,oes. 
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Salarios 

Pessoal permanente 
Pessoal contratado 
Pessoal de 

computacao 
Consultores 
Diversos 

Pessoal temporlirio 
Formadores 
Agentes do censo 
Meslirios e 
Oficiais de 

apuracao 

Pessoal de 
seguranca 

Registo 
Perfodo eleitoral 

Outros sallirios 
(10% do total 

Total de sallirios 

Orcarnento do STEA 

MT 
(milhOes) 

147,0 

15,0 
17,0 
18,0 

30,0 
21 400,0 

4280,0 

3 210,0 

2 912.0 

32029,0 

US$ 

49000 
16700 

10000 
7 133 333 

I 426700 

I 070000 

971 000 

10 676,333 

Orcarnento 
alternativo 

US$ 

49000 
16700 

10000 
930000 

600 000 

513 600 
213400 

213 000 

H~ vlirias medidas que podem ser tomadas para reduzir significativarnente 0 or,arnento para 

sallirios. A IFES recomenda urn registo de eleitores antes das eleicoes, levado a efeito por 900 brigadas 

fixas e m6veis de registo de eleitores, compostas de tres pessoas. 0 tempo total requerido para 0 registo 

de eleitores ainda seria de quatro a cinco meses, incluindo 0 perlodo de formacao das equipas de registo. 

A presenca das equipas de registo de eleitores em cada distrito seria anunciada antecipadarnente, de 

forma que a populacao estivesse consciente da oportunidade de se registar. 0 registo como tal seria feito 

no mesmo local em que as pessoas devem votar no dia das eleicoes. A adopcao de este tipo de 

estrat~gia de registo resultaria em economia consider~vel no custo do ponto de vista do pessoal requerido 

para fazer 0 registo. 

A IFES endossa 0 conceito de realizar as eleicoes num unico dia, utilizando uma combinacao 

de assembl~ias de voto fixas e de assembl~ias de voto m6veis. 0 orcamento do STAE supoe a 

necessidade de 40 000 meslirios. 0 orcamento alternativo da IFESIONU reconhece a necessidade de 

aumentar 0 mlmero de assembl~ias de voto e, portanto, 0 numero de mes~rios a fim de processar todos 
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Avaliar;io PR-Elcitoral 
da IFES: M~.mbique 

os eleitores num unico dia de eleic;6es. Eleva-se a 60 000 0 numero de mesru-ios e de outras pessoas 

locais. Este aumento e equilibrado por uma redu,ao no montante pago aos mesru-ios. 0 or,amento do 

ST AE especifica 0 salru-io de urn mes para os 40 000 mesru-ios. Nao parece necessru-io supor urn mes 

completo de actividades, quando a forma,ao pode ser feita em do is dias, acrescentando-se mais do is dias 

para a vota,ao e a apura,ao de votos. Urn montante unico de MT 30 000 deve ser pagamento adequado 

pelos quatro dias de trabalho, se 0 salru-io de urn mes previsto for MT 107 000. 

o or,amento do STAE preve urn emprego de 15 000 pessoas no sector de seguran,a durante 

dois meses, num total de US$1 070 000. Este or,amento nlio leva em considera,lio a necessidade de 

duas pessoas de seguran,a para acompanhar as equipas de registo, conforme especificado noutros 

documentos. 0 acrescimo de 1 800 agentes de seguran,a empregados no perlodo de registo de quatro 

meses implica urn aumento de US$513 600 no or,amento. 0 pessoal de seguran,a tamMm sera 

necessru-io nas assembh!ias de voto nos dias de vota,lio e apura,lio de votos. A tarefa principal destas 

pessoas seria manter a ordem entre os eleitores. Como 0 tempo destas pessoas dedicado ~ forma,ao e 

ao trabalho no perlodo eleitoral seria semelhante ao dos mesru-ios propoe-se urn montante unico 

semelhante de MT 40 000. A cifra or,amental resultante seria US$213 400. 
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Material eleitoral 

Orcamento do STEA 

Formul<!rios, impressao, 
equipamento de registo 

Material de escrit6rio 
Material e equip. para 

o processo eleitoral 
Boletins de voto 
Envelopes 
Formul<!rios de contagem 

de boletins de voto 
Folhas de apuracao 
Perda de formul<!rios de 

identificacao do eleitor 
Outros formul<!rios 

Caixas de Equipamento 
Lacres para as caixas 
Lacres para as urnas 
Urnas 
Mesas de votacao 
Tinteiro/tinta 
Tinta invisfvel 
Umpadas e baterias 
Lista de eleitores para cada 
mesa de votacao 

Total 

MT 
(milhoes) 

18000,0 
4800,0 

39000,0 
15,0 

90,0 
90,0 

1 225,0 
220,0 
90,0 

180,0 
144,0 

6000,0 
4500,0 
1 000,0 
1 800,0 
9000,0 

60.0 

86 214,0 

US$ 

7600000 

13 000 000 

408300 

2000 000 
1 500000 

28738000 

Orcamento 
a1ternativo 

US$ 

360000 

105000 
132000 

Na <!rea de custos de materiais, a IFES identificou diversas ~reas em que se poderia fazer 

economia. 0 montante orcado para os formul<!rios de registo, material impresso e equipamento 

(US$7.6OO.000) nlio e! suficiente para urn exercfcio de registo como 0 financiado pelo Governo de 

Angola, com fotografia, bilhetes de identidade laminados entregues a todos os eleitores. E demasiado 

para 0 me!todo mais modesto utilizado na Nicar~gua e no Haiti. Utilizando-se u~ bilhete de registo sem 

fotografia, 0 custo dos formul<!rios poderia ser reduzido ate! US$0,2 por unidade. Caso se utilizem 

bilhetes de identidade mais caros com foto, ser~ necess<!rio orear, no mfnimo, US$2 por bilhete para 

custear as despesas de materiais e equipamento. 

Outra <!rea em que se poderiam considerar economias e! 0 custo do papel do boletim de voto. 

o montante orcado, US$13 000 000, aparentemente inclui 0 custo do papel, impressao e transporte. 
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Mesmo se for utilizado papel de seguran~a de alta qualidade, 0 or~amento deste .item e provavelmente 

alto demais. A experiencia da IFES demonstrou que nao M necessidade de utilizar papel de seguran~a 

especial para cedulas. Isto aumenta tremendamente 0 custo, para alem de criar urn precedente que 

requer 0 uso deste papel nas eleii;Oes futuras. Urn papel sem seguran~a com uma marca d'~gua pode 

ser substiturdo eficazmente e resultar~ em economias consider~veis. Urn fornecedor canadiano 

proporcionou uma estimativa para 0 papel a ser utilizado em 24 000 000 de cedulas, com urn papel de 

seguran~a do tamanho A4, a urn custo aproximado de US$360 000. Urn fornecedor americano ofereceu 

uma estimativa para 0 mesmo mlmero de cedulas impressas em papel de seguran~a em duas cores 

(so mente frente) ao custo de US$I 100 000. 0 custo da expedicao por via marrtima acrescentaria cerca 

de US$70 000 e por via aerea US$460 000. Portanto, e razo~vel supor que 24 000 000 de cedulas 

impressas em papel de seguranca especial (tamanho A4) em tres cores (conforme recomendado) e 

expedido por via aerea para Maputo custaria menos que US$13 000 000. Segundo a avaliacao da equipa 

da IFES, M a capacidade tecnica de imprimir os boletins de voto em Maputo, 0 que tambem reduziria 

o preco. Entretanto, a impressao dos boletins de voto fora do pars talvez seja necess~ia, a fim de 

assegurar urn nrvel de confian~a suficiente na seguranca do boletim de voto. 

Deve-se considerar tambem a possibilidade de fabricar as urnas de madeira no pars. Poderiam 

ser feitas em cada uma dos 12 distritos, de acordo com as especificacoes da Comissao Eleitoral. Outra 

alternativa sao urnas feitas de cartiio grosso com urn revestimento de pl~tico. Sao consideravelmente 

mais baratas do que as urnas de metal e ajudariam a facilitar os problemas de distribuicao, especial mente 

nas ~eas do pars em que os materiais tenbam de ser entregues por helic6ptero. Os argumentos de que 

as caixas de metal sao mais seguras e duram mais talvez nao resistam a urn escrutfnio. Os cadeados que 

seriam usados para fechar as caixas de metal provavelmente poderiam ser abertos com urn martelo. 

Supondo-se que uma caixa de metal dure dez anos e tenha uma taxa de perda de 10% por eleicao, para 

a1em de custo de transporte e armazenagem e uma taxa de juros anual de 4 %, a economia potencial a 

longo prazo das caixas de metal praticamente desaparece. Os lacres de papel nas caixas de cartao 

resistem tanto h violacao como os cadeados nas caixas de metal, mesmo se 0 nrvel psicol6gico de 

seguranca nao for 0 mesmo. 0 orcamento do STAE inclui a compra de 24 000, a urn custo unit~rio de 

US$81,60, incluindo transporte a Maputo. Urn fornecedor americano proporcionou h IFES uma 

estimativa para as caixas de metal construrdas de acordo com a especificacao de tamanbo e peso do 

STAE, com 0 preco de entrega em Maputo de US$24,90 por caixa. Uma alternativa muito rna is barata 

e a caixa de cartao utilizada nas eleicoes do Canad~. Urn fornecedor canadiano vende-as a US$3 por 

unidade. Se 0 mlmero de urnas for aumentado a 35 000 a fim de acomodar as assembleias de voto 

adicionais,o custo total das urnas elevar-se-~ a US$105 000. As despesas de expedicao por via marftima 

acrescentariam menos de US$25 000. Os lacres de papel custariam US$12 000 adicionais. 
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As divis6rias de vota~ao tamb~m devem ser construfdas de canao grosso ou podem ser 

construfdas local mente utilizando-se os materiais disponfveis. No Mali as divis6rias de vota~ao foram 

feitas de madeira e folhas de palmeira. As divis6rias de vota~ao de cartao, construfdas para serem 

colocadas sobre uma mesa, sao vendidas por urn fornecedor canadiano a US$3 por unidade. (A IFES 

recebeu uma cota~ao de pr~ de urn fornecedor americano de divis6rias de vota~ao de 1,85m (6'1 "), 

soltas, construfdas de estrutura de metal e cortinas de vinil, formando cinco compartimentos de vota~ao 

cada qual com prateleira para escrever, ao pre~ de US$541,32 por unidade, entregue em Maputo.) 

Finalmente, deve-se considerar a elimina~ao do uso de tinta indel~vel ultravioleta que requer 

o uso de uma lampada a bateria para ler a marca. Isto representa despesa desnecess:lria e uma 

complica~ao adicional para assegurar que todas as 8 000 mil assembl~ias de voto tenham lampadas. A 

solu~ao seria utilizar tinta indeMvel com urn agente marcante e nitrato de prata. Isto tern funcionado 

muito bern em todo 0 mundo, incluindo Angola. Urn fornecedor canadiano pode proporcionar tinta 

indel~vel ao custo unit:lrio de US$3,75 por vidro. Cada vidro pode processar 400 eleitores. Se do is 

vidros forem fornecidos a cada assembl~ia de voto, seriam necess:irios, no mfnimo, 20 000 vidros, a urn 

custo total de US$75 000. Este pr~o nao inclui 0 custo de expedi~ao 
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Aluguer de Espa~ 

Or~amento do STEA Or~amento 
a1ternativo 

MT US$ US$ 
(milhoes) 

Forma~ao do pessoal de 
registo eleitoral 60,0 

Forma~ao de autoridades 
eleitorais 60,0 

Vota~ao 10,0 
Apura~ao de votos 10,0 
Opera~ao de escrit6rios 

locais do ST AE 7.0 

Total 147,0 49000 49000 

Despesas de trans porte e 
frete 

Forma~ao de pessoal 
Semimlrio nacional 

94700 94700 

sobre censo eleitoral 25,0 
Semimlrios provinciais 140,0 

Vota~ao e tabul a~ao 
Semimlrio nacional 63,0 
Semin:lrios provinciais 56,0 

Brigadas m6veis 
Censo eleitoral 4000,0 1 333 000 
Votacao 5000,0 1 677 000 
Mapeamento e estatfsticas 2000,0 667000 
Educacao c(vica 265,0 88300 
Apuracao de votos 

(recolha de urnas, etc.) 200,0 66700 
Aluguer de avioes 14 329,0 4766 300 
Aluguer de transporte 1 289,0 429300 

f1uvial/marftimo 
Viagem ao exterior 500.0 166 700 

Total 27 867,0 9289000 

o or~amento de transporte, no montante de US$94 700, para os semin:lrios de formacao 

parece razo~vel, considerando-se 0 mlmero de pessoas que seriam trazidas para a capital nacional ou para 

as capitais provinciais. 0 montante or~ado para as necessidades de transporte das "brigadas m6veis" 

parece excessivo. Somente algumas equipas de registo serao m6veis. Se 0 mlmero de equipas de registo 

for reduzido de 8 000 para 900, conforme recomendado, os custos de transporte de apoio dessas equipas 
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no perfodo de quatro meses seria consideravelmente inferior a US$I,3 milhao. Nao 6 claro 0 que se 

entende por brigadas m6veis em termos de vota~ao. A IFES nao recomenda que Mo~ambique considere 

a cria~ao de assembl6ias de voto m6veis, mas isto nao deve exigir US$I,67 milhao para 0 seu trans porte. 

o montante de US$667 000 or~ado para 0 mapeamento e as estatfstica parece total mente desnecessario, 

uma vez que serao utilizados eleitorados provinciais e, portanto, nao ha necessidade de delimitar as 

divisas dos distritos eleitorais. 

E diffcil comentar sobre os montantes or~ados para 0 transporte a6reo e fluvial. Por esta 

razao, a IFES nota nas suas recomenda90es resumidas a necessidade de uma missao de avalia9ao a 

M09ambique para estudar especificamente as necessidades de trans porte. 

Aquisi~o de vefculos 

Vefculos com tra~ao 
nas quatro rodas 

Camioes 
Pe~as e sobresselentes 

Total 

Outras despesas de 
transporte 

Combustfvel e lubrificantes 
Consertos de estradas de 

acesso 

Total 

Or~amento do STEA 

MT 
(milhOes) 

30600,0 
5040,0 

II 778.0 

47418,0 

765,0 

60000 

6765,0 

US$ 

10200 000 
I 680000 
3926000 

15 806000 

255000 

2000 000 

2255000 

US$ 

Or~amento 
alternativo 

o or~amento do ST AE baseia-se na compra de 620 vefculos com tra~ao nas quatro rodas e 

60 camioes, para al6m de pe~as sobresselentes. A IFES recomenda insistentemente que s\!jam utilizados 

pianos alternativos para proporcionar 0 transporte. Nao se pode preYer que a comunidade internacional 

de doadores financie a compra em larga escala de vefculos e avioes. Consequentemente, 0 Governo de 

Mo~ambique deve considerar a utiliza~ao de vefculos e motocicletas de propriedade governamental. 

Para 0 breve perfodo do dia das elei~oes, quando houver muita necessidade de transportar pessoas e 

materiais, as organiza~oes multilaterais, as embaixadas e as ONG talvez possam emprestar os vefculos. 

Poder-se-ia considerar a compra de urn mlmero limitado de vefculos, mas somente depois de se fazer 
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Avalia~io Pre-Elcitoral 
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urn inventlrio dos vefculos disponfveis no pars. Recomenda-se que uma equipa tecnica seja enviada a 

Mo~ambique, sob os auspfcios das Na~es Unidas, para estudar as questoes logfsticas relacionadas com 

o transporte, a fim de assegurar urn plano de ac~ao mais econ6mico e pnitico para solucionar os 

problemas de transporte e logfsticos sem a aquisi~ao de uma frota de vefculos. 

Despesas de comunica¢o 

Franquia postal 
Telefone 
Fax 
Telex 

Total 

Or~amento do STEA 

MT 
(mil hoes) 

75,0 
450,0 
275,0 
100,0 

900,0 

US$ 

Or~amento 
alternativo 

US$ 

I Forma¢o e educa¢o 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Vfdeos 
Diapositivos 
Projectores 
Transpar~ncias 
Manuais 
Cartazes 
Panfletos 
Decalcomanias e botoes 
Cinema ambulante 
Camisolas e chapeus 

Total 

Publicidade 

10rnais 
Radio 
Televisao 

Total 

144,0 
5,0 

60,0 
1,0 
2,0 

,5 
,5 

2,0 
66,0 

2500.0 

2781,0 

13,0 
36,0 

JM.Q 

213,0 

833 300 

927000 

71000 

Do total de US$998.ooo or~ado para a educa~ao c(vica, 83% (US$833.300) serao destinados 

l\ compra de camisolas e bones de beisebol. A educa~ao cfvica e urn elemento crucial dos preparativos 

para as elei~oes e para a paz e democracia em Mo~ambique. E urn t6pico que exigir~ uma abordagem 

91 



AvaJia~io Pre-Eleitoral 
<fa IFES: M~.mbique 

mais complexa e minuciosa do que a comunicada num bon~ ou numa cam isola. A IFES recomenda que 

o Governo de Mocambique reconsidere a importAncia desta tarefa e proporcione urn orcamento 

comensur.!velll necessidade de informar todos os cidadiios do pals sobre os direitos e responsabilidades 

como cidadaos e como eleitores. 

Forma~o do pessoal de seguran~ 

Orcamento do STEA 

MT 
(milhOes) 

3000,0 

US$ 

1000000 

Orcamento 
alternativo 

US$ 

A IFES sugere que a formacao do pessoal de seguranca seja considerada como parte do 

programa geral de formacao do pessoal para as eleicoes. Se as tarefas do pessoal de seguranca forem 

definidas na forma limitada acima descrita - focalizando a proteCao lls equipas de registo e 0 controlo 

de multidoes no dia das eleicoes - a sua formacao nao deve implicar 0 gasto de US$1.000.000. 

Servi~s de tradu~o 

Manuais 
Documentos 
Relat6rios 
Material informativo 

(panfletos, cartazes, etc.) 

Total 

Orcamento do STEA 

MT 
(milhoes) 

0,8 
0,5 
0,5 

Q.2. 

2,9 

US$ 

667 

Orcamento 
alternativo 

US$ 

Esta cifra de US$667 para traducao de materiais parece demasiadamente baixa, especial mente 

num pals em que a maioria dos habitantes nao fala ponugues e M vru-ios idiomas nos quais devem ser 

traduzidos os materiais e os programas de formacao e educacao clvica. 
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Avalillljio PIi·Eleitoral 
da lFES: M~.mbiquc 

Alojamento e provisoes 

Mapeamento e estatfsticas 
Elei~oes 
Brigada m6vel 
Apura~ao de votos 
Pessoal de seguran~a 

Total 

Or~amento do STEA 

MT 
(milhoes) 

2000,0 
3750,0 

150,0 
50,0 

2400.0 

8350,0 

US$ 

666 700 
1 250000 

50000 
16700 

800 000 

2783 333 

Or~amento 
alternativo 

US$ 

Esta categoria deve ser reexaminada. Os criterios para determinar os montantes or~ados 

nao sao absolutamente claros. Nao M provisao para as equipas de registo (excepto 0 pequeno montante 

or~ado para as brigadas m6veis). Nao M necessidade de mapeamento e estatfsticas. 0 montante or~ado 

para 0 pessoal de seguran~a parece demasiadamente alto em compara~ao com os outros. Seria diffcil 

fazer estimativas exactas a respeito do custo de alimenta~ao e alojamento ate se chegar a acordos sobre 

os procedimentos a serem seguidos para 0 registo e a vota~ao. 

Opera~ da Comissao Nacional Eleitoral 

Or~amento do STEA 

Aluguer 
Mobnia e equipamento 
Materiais de escrit6rio 
Comunica90es 
Diversos 

Total 

Estas cifras parecem adequadas e razoaveis. 

MT 
(milhoes) 

1,0 
100,0 
10,0 
50,0 

.l§Jl 

177,0 

93 

US$ 

59000 

Or~amento 
alternativo 

US$ 



Avalia~io PR:-Elcitoral 
da IFES: M~.mbiquc 

Compra de equipamento e mobflia 

Equipamento de comunicacoes 
Equipamento de seguranca 
Equipamento para as Comissoes 

Eleitorais 
Computadores para 0 censo e 

votacao 
Equipamento para as 
assembl~ias de voto 

Equipamento especial para 
mapearnento e estatfstica 

Total 

Orcamento do STEA 

MT 
(milhOes) 

9900,0 
200,0 

165,0 

4010,0 

20,0 

5.0 

14300,0 

US$ 

3300 000 
66700 

55000 

1 336700 

6700 

1 670 

4766 667 

Orcamento 
a1ternativo 

US$ 

o orcamento proposto pel a Comissao Nacional Eleitoral de Mocambique inclui 8.000 walkie 

talkies. Embora seja interessante ter urn por assembl~ia de voto, isto nao ~ necessllrio. Urn radio por 

cada quatro assembl~ias de voto proporcionaria cobertura adequada, uma vez que se prev8 que as 

autoridades designadas aos 12 escrit6rios provinciais viagem a muitas assembl~ias de voto no dia das 

eleicoes para assegurar que haja materiais adequados e solucionar quaisquer problemas de ultimo minuto. 

Consequentemente, seriam necessllrios, no maximo, 2.000 radios para 0 dia das eleicoes. A IFES 

recomenda que uma equipa t~nica seja formada para ir a Mocambique ern futuro pr6ximo, talvez sob 

os auspfcios das Nac6es Unidas, incluindo urn perito em comunicacoes para assessorar no sistema mais 

adequado de radio e nas especificacoes exactas do equipamento necessllrio. 

Esta equipa t~nica proposta deveria tarnbem incluir urn especialista ern computacao, capaz 

de oferecer assessoramento no equipamento mais apropriado e pratico a ser utilizado ern Mocambique. 
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Avalia~io ~-Eleitoral 
da IFF.S: M~.mbique 

Delimita~o e estatlstica 

Cartografia 
Fotografias a6reas ou 

por sat6lite 
Impressao de mapas 

Total 

Or~amento do STEA 

MT 
(milhoes) 

2000,0 
100,0 

2 100,0 

US$ 

700 000 

Or~amento 
alternativo 

US$ 

Este item nao parece necessario, uma vez que serao utilizados os eleitorados provinciais. A 

maior parte da informa~ao estatfstica necessaria para 0 planeamento das actividades do dia das elei~oes 

resultarll do processo de registo. Como 0 registo abrangerll urn perfodo de varios meses, serll rna is 

fllcil para as autoridades eleitorais ajustar-se aos requisitos imprevistos, mesmo que nao comecem com 

dados populacionais precisos. 

Diversos 

Materiais para a vota~ao e 
apura~ao de votos do 
segundo turno 

Custo da contrata9ao de uma 
empresa para 0 censo 
eleitoral 

Custos da contrata~ao de uma 
empresa de publicidade 

Extraordinarios 

Total 

Or9amento do STEA 

MT 
(mil hoes) 

7737,0 

? 

? 
? 

US$ 

84 

Or~amento 
alternativo 

US$ 

o custo de urn segundo turno deve ser estimado mais cuidadosamente. A IFES nao 

recomenda a contrata9ao de uma empresa para fazer 0 censo eleitoral e de uma empresa para produzir 

materiais sobre educa~ao de eleitores e amlncios de servi~o pUblico. Preve-se que a assistencia para estas 

duas actividades seria proporcionada pelos doadores internacionais e aliviaria a necessidade de gastar 

recursos val iosos. 
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Orcamento do STEA Orcamento I 
alternativo 

MT US$ US$ 

I (milhOes) 

TOTAL 240 000,0 80000000 
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A. 

\) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

CAPiTULO xv. RESUMO E RECOMENDA<;:OES 

RECOMENDACOES GERAIS SOBRE 0 PROCESSO ELEITORAL· 

o Servi~o Tecnico de Apoio as Elei~oes deve ser colocado sob a autoridade da CNE, a ser 

criada como 6rgao estatal aut6nomo. Aos n!veis provincial e distrital, devem tambem ser 

criados os respectivos ST AE, CNE e foros de partidos, mantendo a mesma autoridade e 

rela¢es de poHtica. 

Se for necess:irio 0 registo pre-eleitoral, a tarefa do registo deve ser continuada ap6s as 

elei~oes. Os processos tanto de registo civil como de registo de eleitores devem ser da 

responsabilidade da mesma autoridade. 

Deve haver uma lei de registo civil e registo de cidadaos, separada da lei eleitoral. 

Deve-se apoiar a Comissao Interministerial sobre 0 Processo Eleitoral, para que possa fazer 

uma coordena~ao mais eficiente dos diversos 6rgaos governamentais envolvidos e preparar 

urn or~amento adequado para a tarefa administrativa 11 frente. 

Deve-se incentivar a exist~ncia de urn Foro Nacional dos Partidos PoHticos. Ao primeiro 

nevel, 0 Foro dos Partidos deve inc1uir representantes de todos os partidos poHticos e grupos, 

sem qualquer exc1usao. Ao segundo nevel, 0 foro reuniria representantes de diferentes grupos 

de interesse na sociedade: grupos religiosos, sindicatos, movimento estudantil, empres:irios, 

organiza¢es de jornalistas, ONG, representantes de autoridades tradicionais, etc. Estes foros 

promoveriam 0 debate sobre todas as questoes da agenda para a transi~ao 11 democracia. 

Estas duas organiza~oes devem ser mantidas aos n!veis provincial e distrital. 

Todas as taxas de registo e taxas de selo devem ser suspensas temporariamente por uma lei 

especial durante a fase crucial de registo de eleitores, de forma que estes requisitos 

econ6micos nao sejam urn impedimento para a participa~ao plena dos cidadaos no processo 

eleitoral. 

A elabora~ao/negocia~ao de uma nova lei eleitoral deve considerar esta elei~ao como especial 

e, portanto, requer uma lei especial. A nova lei eleitoral talvez deva ser v:ilida unicamente 

para a primeira elei~ao pluripartid:iria. Posteriormente, a nova Assembleia da Republica 

poder:i decidir, com base nesta primeira experi~ncia, se sao necess:irias mudan~as para as 

elei~oes subsequentes. Todos os partidos devem participar desta negocia~30: FRELIMO, 

RENAMO. e os outros novos partidos. 
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Avalia~io PrC-Elcitoral 
da IFES: M~.mbique 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

Se vi~vel, 0 registo de eleitores deve ser feito durante 0 perlodo de recesso escolar estendido, 

como aconteceu no censo de 1980. Assegurar-se-~ a plena participacao de professores e 

estudantes mais velhos. 

Deve-se garantir a total liberdade de movimento para os refugiados e deslocados 

mocambicanos que retomam a sua lirea natal (ou para onde quer que decidam ir). 

Para facilitar esta tarefa, devem ser adoptadas medidas especlficas para garantir 0 uso 

equ:lnime da antena (r~dio e TV) por parte de todos os partidos pollticos durante a fase de 

mobilizacao de eleitores e de organizacao e registo de novos partidos. 

Se posslvel, 0 fomecimento de muitos dos materiais a serem utilizados na eleicao devem ser 

entregue a produtores locais, tais como umas de madeira ou metal, compartimentos de 

votacao, mesas de votacao, impressao de boletins de voto de papel, apuraC30 de votos e 

formullirios para relat6rios. 

o Govemo de Mocambique, em colaboracao com os doadores, deve dinamizar os seus 

procedimentos alfandeglirios, a tim de permitir que os equipamentos e materiais do projecto 

sejam lev ados ao pals sem as demoras burocr~ticas inaceit~veis que ocorrem actualmente. 

Estes materiais, se doados, nao devem ser sujeitos a impostos ou direitos. Para al~m disto, 

os doadores poderao ajudar 0 Govemo no desenvolvimento de mecanismos nacionais de 

aplicacao dessas regulamenta9iies especiais, a tim de evitar 0 problema do estabelecimento 

de regulamentacoes caprichosas em cada porto de entrada. 

Os refugiados mocambicanos na Suazil:lndia j~ receberam educacao pr~tica na seleccao de 

candidatos e votacao e, portanto, poderao constituir urn conjunto de participantes potenciais 

dos programas de educacao clvica. 

Ap6s 0 cessar-fogo, 0 Governo de Mocambique e a RENAMO devem fazer urn invent~rio 

completo de todos os velculos de transporte disponlveis que poderiam ser utilizados nas 

diversas fases do processo eleitoral. Isto deve incluir camioes, transportadores de pessoal, 

jipes, motocicletas, helic6pteros e avioes. Este invent~rio deve ser urn requisito para 0 

fomecimento de quaisquer velculos adicionais por parte dos doadores internacionais. Para 

al~m disto, deve-se indicar a situacao de conserto dos velculos actualmente fora de servico, 
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Avalia~io PR-Eleitoral 
da IFES: Moc;ambiquc 

B. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

de forma que possam retornar ao funcionamento aqueles que necessitem urn rn(nimo de pe9as 

e consertos. 

RECOMENDA<;:OES GERAIS PARA OS DOADORES INTERNACIONAIS 

Deve-se estabelecer urn mecanismo para os doadores ajudarem a estabelecer urn centro de 

recursos de partidos polfticos, com uma infra-estrutura b:!sica dispon(vel a todos os partidos: 

espa90 para 0 escrit6rio do Centro, fax, m:lquinas copiadoras e telefones. 

Obviamente, os doadores internacionais (com a excep9lio das funda9<5es de partidos pol(ticos), 

geralmente nao fazem contribui90es directamente aos partidos polfticos. Entretanto, seria 

poss(vel estabelecer urn Fundo de Desenvolvimento de Partidos Polfticos, ao qual todos os 

doadores internacionais, de acordo com as suas lirnita9<5es or9amentais, podussem contribuir 

na forma de contraparte - 50% a serem divididos igualmente entre todos os partidos 

registados ~ 50% para urn "Fundo para a Democracia", que seria administrado pela Comissao 

Nacional Eleitoral. 

Deve-se prestar apoio contfnuo ao surgimento de urn jornalismo real mente aut6nomo e 

independente e ~ cria9ao de novos jornais de acordo com esta linha. 

Deve-se convocar uma conferencia de doadores logo ap6s a assinatura do cessar-fogo, a fim 

de coordenar melhor a assistllncia t~cnica e 0 material de apoio para as primeiras elei90es 

pluripartid:lrias de Mo,ambique. 

As Na9<5es Unidas, talvez em coopera,ao com a OAU, deve desempenhar urn papel 

importante de coordena,ao nos esfor90s dos doadores internacionais, semelhante ao 

desempenhado pelo PNUD em Angola. 

Necessita-se'de urn aperfei,oamentosubstancial da capacidade de radiodifusao para qualquer 

campanha significativa de educa,ao cfvica. Os doadores devem examinar a possibilidade de 

investimentos numa nova tecnologia de radiodifusao, bern como os meios de pOt rna is 

receptores ~ disposi,ao de distritos isolados, preferivelmente com equipamento accionado por 

energia solar. 

Os doadores devem considerar a forma,ao de urn grande mlmero de ~essoas na manuten,ao 

e conserto de autom6veis. Este grupo poderia entao ser utilizado num projecto de conjunto 
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de vefculos para as elei9iles, encarregado da manuten~ao e conserto do equipamento e vefculos 

existentes durante 0 perfodo crucial de transi~ao e elei~oes. A maior parte da frota de 

vefculos disponfvel estli actual mente fora de servi~ (aproximadamente 50% dos 500 camioes 

do DPCCN nao estiio em funcionamento) e os novos acr~cimos sofrerao 0 mesmo destin?, 

a nao ser que sejam iniciados programas de forma~ao em manuten~ao. Como a maior parte 

da frota de vefculos prov~m da Europa OcidentaJ e do Japao, talvez esta actividade fosse mais 

apropriada para este respectivos doadores. 

Mo~bique deve ter elei9iles; isto foi acordado durante as longas e diffceis negocia~oes 

reaJizadas em Roma como parte do processo de paz. Espera-se que urn processo eleitoral transparente 

e justo traga urn clima de paz e esperanca para urn pafs que, para aMm de ser urn dos mais pobres do 

globo, sofreu uma guerra civil no seu territ6rio e sofre os efeitos da seca mais severa do s~culo. Com 

isto em mente, a IFES estil pronta para prestar assistencia ulterior a Mo~ambique, aos pafses doadores 

e lis ONG a fim de tornar isto uma realidade. 
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------ ---- ------ - -

PREAMBULO 

As zero horas do dia 25 de Junho de 1975, 0 Com~e Cenlral 
da Frenle de Liberta,ao de Mocambique (FRELlMO) proclamou 
solenemente a independencia nacional de Mocambique e a sua 
conslilui,ao em Republica Popular de Mocambique. 

Era 0 culminarde um processo secular de resislt!ncia II domi· 
na,ao colonial. Foi a vil6ria inesquecivel da Lula Annada de 
Liberta,ao Nacional, dirigida pela FRELlMO, que congregou 
lodas as camadas palri6licas da sociedade mocambicana num 
mesmo ideal de liberdade, unidade, jusliCa e progresso. 

A Conslilui,ao enlao proclamada consagrou 0 papel delenni· 
nanle da FRELIMO como legilimo represenlanle do povo mo,am
bicano. Sob a sua direc<;ao iniciou-se 0 processo exalianle de 
exercicio do poder de Eslado assenle na expressao da vonladc 
popular. 

o Eslado que criamos possibilijou ao povo mocambicano 0 

aproJundamenlo da democracia e, pela primeira vez na sua 
hisl6ria, 0 exercfcio do poder polilico e a organiza,ao e direc,ao 
da vida econ6mica e social II escaJa nacional. 

A pralica do luncionamenlo das instilui<;:6es do Eslado e a 
pralica democralica dos cidadaos imp6s novas delini<;:6es e 
desenvoJvimenlos. 

Ap6s quinze anos de independencia 0 povo mo,ambicano, 
usando do seu direilo inaJJenavel de soberania, decidido a con
solidar a unidade nacional. e dignilicar 0 homem mocambicano, 
adopla e procJama esla Conslilui,ao que e a lei basica de loda a 
organiza,ao poJilica e social na Republica de Mo,ambique. 
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As liberdades e os direijos fundamenlais que a Consliluh;1Io 
consagra s1l0 conquislas do povo moc;ambicano na sua lula pela 
conslruc;1lo de uma sociedade de justic;a social, onde a igualdade 
dos cidad1l0s e 0 imperalivo da lei s1l0 os pilares da democracia. 

N6s, povo moc;ambicano, delerminados a aprolundar 0 orde
namenlo da vida polilica no nosso pais, denlro de um espirilo de 
responsabilidade e pluralismo de opini1l0, decidirnos organizar 
a sociedade de tal forma que a vonlade dos cidad1l0s seja 0 
valor maior da nossa soberania. 

6 

TiTULO I 

PRINCiPIOS FUNDAMENTAlS 

CAPITULO I 

A REPUBLICA 

Artlgo 1 

A Republica de Moc;ambique e um Eslado independenle. 
soberano. unilario. democralico e de justic;a social. 

Artlgo 2 

1. A soberania reside no povo. 

2. 0 ~vo moc;ambicano exerce a soberania segundo as 
formas flxadas na ConslituiC;1Io. 

Artlgo 3 

1. 0 terril6rio da Republica de Moc;ambique e uno indivisivel 
e inalienavel, abrangendo looa a supertfcie lerresl;e a zona 
maritima e 0 espac;o aereo delimilados pelas fronleiras n~cionais. 

2. A exlens1l0, 0 limile e 0 regime das aguas Icrriloriais a 
zona econ6mica exclusiva, a zona contigua e os direilos a~s 
fundos marinhos de Moc;ambique sao lixados por lei. 
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Artlgo 4 

1. A Republica de Moc;:ambique organiza-se lerrilorialmenle 
em provincias, dislrilos, poSIOS adminislralivos e localidades. 

2_ As zonas urbanas eslruluram-se em cidades e vilas. 
3. A delinic;:ao das caraclerislicas dos escalOes lerriloriais, 

assim como a criac;:ao de novos escalOe~ e 0 eslabelecimenlo de 
compel{mcias no ambilo da organizac;:ao polilico-adminislraliva 
sao lixados por lei. 

Artlgo 5 

1. Na Republica de Moc;:ambique a lingua porluguesa e a 
lingua olicial. 

2. 0 Eslado valoriza as linguas nacionais e promove 0 seu 
desenvolvimenlo e ulilizac;:M crescenle como linguas veiculares 
e na educac;:ilo dos cidadMs. 

Artlgo 6 

A Republica de Mo<;ambique lem como objectiv~s lunda
menlais: 

a) a defesa da inrlependencia e da soberania; 
b) a consolida<;ao da unidade nacional; 
c) a edilicac;:ao de uma sociedade do justic;:a social e a 

criac;:ao do bem-eslar malerial e espirilual dos cida
daos; 

d) a defesa e a promoc;:ao dos direilos humanos e da 
igualdade dos cidad:los peranle a lei; 

e) 0 relorc;:o da democracia, da libe.rdade e da .eslabili
dade social e individual; 

I) 0 desenvolvimenlo da economia e do progresso da 
ciencia e da lecnica; 
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g) a afirma~o da personalidade moyambicana, das suas 
Iradic;:Oes e demais valores sOcio-cuhurais; 

h) 0 eslabelecimenlo e desenvolvimenlo de relaC;:Oes de 
amizade e cooperac;:ao com Oulros povos e Eslados. 

Artlgo 7 

1. A Republica de Moc;:ambique valoriza a lula herOica e a 
resisllincia secular do povo moc;:ambicano conlra a domina<;:Jo 
eSlrangeira. 

2. Na edilicaC;::10 da Nac;:ao Moc;:ambicana, no relor<;o da 
unidade nacional e na promoc;:ao da parlicipac;:ao democralica 
dos cidadaos, o· Eslado assume como palrirn6nio nacional 0 

papel decisivo da Frenle de liberlac;:ao de Moc;:ambique 
(FRElIMO) na vilOria sobre 0 colonialismo e na conquisla da 
independencia nacional. 

Artlgo 8 

1. A Republica de Moyambique reconhece e valoriza os 
sacrHfcios daqueles que consagraram as suas vidas a lula de 
IibertaC;::lo nacional e a dele sa da soberania. 

2. 0 Eslado assegura prOle~:lo especial aos que ficaram 
delicienles na lula de liberlac;:ao nacional, na delesa da ince
pendencia, soberania e inlegridade lerritorial, assim como aos 
Orf:los e oulros depencenles daqueles que morreram nesla 
causa. 

Artlgo 9 

1. A Republica de Moyambique e um Eslado laico. (' 
2. A acc;::lo das inslilui<;6es religiosas conlorma-se com as 

leis do Eslado. 
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3. 0 Eslado valoriza as aClividades das confissOes religio' 
sas visando promover urn clima de enlendimenlo e tolerAncia 
social e 0 reforlWO da unidade nacional. 

Artlgo 10 

Os ~fmbolos da RepUblica de Mo,.ambique sao a bandeira, 0 

emblema eo hi no nacionais. 

CAP[TULO II 

NACIONALIDADE 

SEcQAo I 

NACIONAUDADE ORiGINARIA 

Artlgo 11 

1. sao moc;:ambicanos, desde que hajam nascido em Mo<;:am

bique: 

/a} os filhos de pai ou mae nascido em Mo,.ambique: 
( b) ''os filhos de pais apatridas, de nacionalidade desco
<:~../ nhecida ou inc6gnilos: 
Gos que linham domicilio . em Mo,.ambique a data da 

independencia; 
d) os que eSlabeleceram domicilio no pais ate noventa 

dias ap6s a proclama<;:ao da independencia; 
e) aqueles a quem jil liver sido concedida a nacionali· 

dade originaria pelo Presidente da RepUblica. 
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2. Os indivfduos referidos na alinea C) do numero anterior. 
quando filhos de pai e mae estrangeiros, nao tern a naciona· 
lidade mo,.ambicana desde que tennam declarado, no prazo 
de noventa dias ap6s a proclama9ao da independencia, por 
si, sendo maiores de dezo~o anos,ou pelos seus represen
tanles legais, sendo menores daquela idade, nao querer ser 
m09ambicanos. 

Artlgo 12 

1. sao moc;:ambicanos os indivfduos nascidos em Moc;:am· 
bique ap6s a proclama9ao da independencia. 

2. Exceptuam-se os filhos de 'pai e mae estrangeiros quando 
qualquer deles se encontre em Moc;:ambique ao servic;:o do 
Estado a que pertence. 

3. Os individuos referidos no numero urn do presenle arti
go, quando filhos de pai e mae eslrangeiros. somenle terao 
a nacionalidade moc;:ambicana se declararem por si. sendo 
maiores de dezoito anos, ou pelos seus representantes legais, 
sendo menores daquela idade, que querem ser m09ambicanos. 

4. 0 prazo para a declara<;:ao relerida no numero anterior 
e de noventa dias e conta-se a partir da dala do nascimenlo 
ou daquela em que 0 interessado completar dezoilo anos. 
conlorme a decfara9aO seja leila, respeclivamente, pelo reo 
presentante legal ou pelo pr6prio. 

Artlgo 13 

sao mo,.ambicanos os indivfduos que, tendo participado na 
lula de Iiberta9ao nacional e nao eslando abrangidos por outras 
disposi90es legais, tenham declarado querer ser moc;:ambi
canos e lenham renunciado expressamenle a outra nacionali
dade. 
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Artlgo 14 

sao mOCfambicanos, ainda que nascidos em territ6rio estran· 
geiro antes da proclamaCfl\o da independencia, os Iilhos de pai 
ou mae mOCfambicano que tenha participado na luta de liber
taCfaO nacional. 

Artlgo 15 

sao mOCfambicanos os individuos que, preenchendo os 
pressupostos da nacionalidade originaria, nao a tenham ad· 
quirido por virtude de OPCfao dos seus represent antes legais 
desde que, sendo maiores de dezoito anos e ate um ana 
depois de atingirem a maioridade, declarem, por si, que 
pretend em ser mOCfambicanos. 

Artlgo 16 

sao moCfambicanos os individuos que, nao estando abran· 
gidos pelos artigos anteriores, se encontravam domiciliados 
em Mocambique M pelo menos vinte anos a dala da inde
pendencia, desde que tenham declarado no prazo de noventa 
dias, ap6s a proclamaCao da independencia, querer ser mo
Cfambicanos. 

Artlgo 17 

sao mocambicanos os individuos com menos de quaranta 
anos de idade a dala da independencia que, nao estando 
abrangidos pelo disposto nos artigos anteriores, se encon· 
travam entao domiciliados em M093mbique por um periodo 
de tempo superior a metade da sua idade, desde que te· 
nham declarado, no prazo de noventa dias apes a procla· 
maCao da independencia, por si sendo maiores de dezoito 

t2 

anos ou pelos seus represenlanles legais sendo menores 
desta idade, querer ser mo93mbicanos. 

Artlgo 18 

sao mOCfambicanos, ainda' que nascidos em lerrit6rio es· 
trangeiro, os lilhos de pai ou mae moCfambicano ao serviCfO 
do Estado lora do pais. 

Artlgo 19 

sao mOCfambicanos os Iilhos de pai ou m<'le mo<;ambicano 
ainda que nascidos em territ6rio estrangeiro, desde que 
expressamente renunciem por si, sendo maiores de deloilo 
anos, ou pelos seus representantes legais, se lorem menores. 
a qualquer nacionalidade que Ihes possa caber. 

Artlgo 20 

sao mOCfambicanos os individuos a quem ja liver sido con· 
cedida a nacionalidade originaria pelo Presidenle da Repu· 
blica, por relevantes serviCfos preslados a causa da libertac~o 
nacionaL 

SECC;AO" 

NACIONALIDADE ADOUIRIDA 

Artlgo 21 

Adquire a nacionalidade mocambicana a mulher eslrangeira 
que tenha conlraido casamento com um mo<;ambicano. desde 
que, cumulativamente: 

13 



a) renuncie ~ nacionalidade anterior; 
b) declare querer adquirir a nacionalidade mocambicana; 
c) estabeleca domicflio em Mocamblque; 
d) preencha os requisitos e ofereca as garantias fixadas 

na leI. 

Artlgo 22 

Poderi1 ser concedida a nacionalidade mOlfambicana por 
naturalizacao aos eSlrangeiros que", ~ dala da apresenlacao 
do pedido, reunam cumulali~amente as seguinles condilfOes: 

a) renunciarem ~ nacionalidade anterior; 
b) residirem hab~ual e regularmenle ha pelo menos dez 

anos em MOlfambique; . 
c) serem maiores de dezo~o anos; 
d) preencherem os requis~os e of erecerem as garanlias 

fixadas na lei. 

Artfgo 23 

AlraveS do aclo de naluralizaC;ilo, a nacionalidade mOlfam· 
bicana pode ser concedida aos filhos do cidad1\o de nacio
nalidade adquirida, solleiros, menores de dezoilo anos. 

SEcC;Ao III 

PERDA DA NACIONALIDADE 

Artlgo 24 

Perde a nacionalidade moc;ambicana: 

a) c, Que volunlariamente adquire uma nacionalidade 
eSlrangcira; 
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"b) 0 que, sem autorizacao do GoverrlO, aceile preslar 
selVicos a urn Estado estrangeiro, que possam preju· 
dicar interesses superiores da Nacilo ou de soberania 
do Estado; 

c) 0 que, sendo lambem nacional de oulro Eslado. de· 
clare pelos meios compelenles Mo querer ser mo· 
cambicano ou se compone de lacto, sendo maior 
ou emancipado, como eslrangeiro; 

d) aquele a quem, sendo incapaz, lenha sido alribuida a 
nacionalidade mocambicana por eleilo de declara~~o 
do seu represenlanle legal, se declarar, pelos maios 
compelenles ale urn ano depois de alingir a maiori· 
dade, que nM quer ser nlOc;ambicano e se provar que 
tern outra nacionalidade; 

e) aquele que renuncie expressamente ~ nacionalidade. 

REAQUISIC;AO DA NACIONAUDADE 

Artlgo 25 

1. Podera ser concedida a nacionalidade nlOc;ambicana 
~queles que, depois de a terem perdido, a requeiram e reu· 
nam cumulalivamenle as seguinles condi<;oes: 

a) renunciarem ~ nacionalidade anlerior; 
b) eSlabelecerem domicilio em Moc;ambique; 
c) preencherem os requis~os e oferecerem as garaolias 

fixadas na lei. 

2.· A reaquisi<;ao da nacionalidade faz regressar a situac;.'lo 
jurrdica anterior a perda da nacionalidade. 

15 

----.------------ - - -



-- ..• ..... -.. --.. ".-.'"~ ...... -,.-, ..... ~ ... - - - - - --. . •. .. .......... ~~ ....... -... - ... --:4'I~;'i4 (~'h; 4~ ---__ :.~ ...... ___ ••••• ~_ ..• '" 

Artlgo 26 

1. A mulher mocambicana que tenha perdido a nacionali· 
dade por virtude de casamento pode readquiri·la: 

a) se n:to tiver adquirido oulra nacionalidade, medianle 
simples comprovac:to do I acto; 

b) se houver adquirido oulra nacionalidade, mediante 
remincia expressa fl me sma. 

2. A reaquisiCao da nacionalidade laz regressar fl siluacao 

juridica anterior fl perda da nacionalidade. 

SEcl{Ao v 

OISPOSII{OES D1VERSAS 

Artlgo 27 

Nao sera' reconhecida nem produzira eleitos na' ordem 
juridica intema qualquer outra nacionalidade aos individuos 
que, nos termos do ordenamento juridico da Republica de 
Mocambique, sejam mocambicanos. 

Artlgo 28 

o regis to e prova da aquisicao, da perda e da reaquisi<;ao 
da nacionalidade s:to regulados por lei. 

Artlgo 29 

1. Os cidad:tos de nacionalidade adquirida nao I~m acesso 
fl carreira diolomatica e militar ou equivalente. 
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2. A lei deline as condi¢es do exerclcio de lun¢es pUbli· 
cas ou de luncoes privadas de interesse publico por cidadaos 
mocambicanos de nacionalidade adquirida e por estrangeiros. 

~~) 
~ARTICIPA!;AO NA VIDA POLiTICA DO ESTADO 

Artlgo 30 

... O.P.ovo mocambic'ano exerce 0 poder politico atraves do 
~ulragioluniver~'!i, direclo, secreto e peri6dico para escolha dos 
seus representantes, por!fjIlHelido'sobre as grandes questoes 
nacionais e pela permanente (partiCfpa~o) democratica dos 
cidadaos na vida da NaCao. ... 

Artlgo 31 

1. os<E?~!~~expressam 0 pluralismo politico, concorrem 
para a lormac:to e manileslac:to da vontade popular e sao 
inslrumenlo lundamenlal para a participaC:to democratica dos 
cidadaos na governacao do pais. 

2. A eslrutura interna e 0 luncionamento dos partidos po. 
liticos devem ser democraticos. 

Artlgo 32 

1. No prolundo respeito pela unidade nacional, os partidos 
politiCOS sao vinculados aos principios consagrados na Consti· 
tuiC:to e na lei . 

. 2. Na sua 10rmaCao e na realizac:to dos' s'eus objectiv~s os 
partidos polflicos devem,' nomeadamente: 

a) ter ilmbilo nacional; 
b) defender os interesses nacionais; 
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c) conlribuir para a lorma~l\o da opiniao publica, em 
particular sobre as grandes queslOes nacionais; 

d) refor~r 0 espirito palri6tico dos cidadllOs e a consoli· 
da~no da Na~ao mo~ambicana. 

3. Os partidos devem conlribuir, alraves da educa9aO po. 
nlica e civica dos cidadolos, para a paz e eslabilidade do pais. 

4. A lorma~o, a eslrulura eo funcionamenlo dos partidos 
regem·se por lei. 

Artlgo 33 

E vedado aos partidos politicos preconizar ou recorrer a 
-..iolencia para allerar a ordem polilica e social do pais. 

Artlgo 34 

1. As organiza~Oes socia is, como formas de associa9ao de 
tidadolos com afinidades e inleresses pr6prios, desempenham 
urn papel . importanle na piomo~ao da democracia e na partici· 
~no dos cidadl\os na vida publica. 

2. As organiza90es sociais conlribuem para a realiza9ao 
'dos direilos e liberdades dos cidadolos, bern como para a 
eleva~o da conschincia individual e colecliva no cumprimenlo 
i10s deveres cfvicos. 

CAPiTULO IV 

ORGANfZAc;:Ao ECONOMfCA E SOCIAL 

\ Artlgo 35 

1. Os recursos nalurais siluados no solo e no subsolo, 
nas aguas inlerieres, no mar lerritorial, na plalalorma conti· 
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nenlal e na zona econ6mica exclusiva slio propriedade do Es· 
lado. 

2. Consliluem ainda dominic publico do Eslado: 

a) a zona maritima; 
b) 0 espa~ aereo; 
c) 0 palrim6nio arqueo\6gico; 
d) as zonas de prolec9olo da nalureza; 
e) 0 polencial hidraulico; 
f) 0 polencial energelico; 

g) os de rna is bens como lal classificados por lei. 

Artlgo 36 

o Eslado promove 0 conhecimenlo, a invenlaria9ao e a valo· 
riza~o dos recursos nalurais e delennina as condi90es do 
seu usa e aproveilamenlo com salvaguarda dos inleresses 
nacionais. 

Artlgo 37 

o Eslado pro move inicialivas para garantir 0 equilibrio 
ecol6gico e a conserva~o e preserva~olo do meio arrbienle 
visando a melhoria da qualidade de vida dos cidadl\os. 

Artlgo 36 

A politica econ6mica do Eslado e dirigida a conslru9olo das 
bases fundamenlais do desenvolvimenlo, a melhoria das con· 
di<;:Oes de vida do povo, ao relo~o da soberania do Eslado 
e a consolida~o da unidade nacional, alraves da participa9~0 
dos cidadolos e da uliliza~o elicienle dos recursos humanos 
e maleriais. 
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.. 
" Al1lgo 39 

," (. 

( 
\. 

1. A Republica de M09ambique lorna a agriculiura como 

base do desenvolvimenlo nacional. 
2. 0 Eslado garanle e pro move 0 desenvolvimenlo rural 

para salisla9ao crescenle e muliilorme das necessidades do 
povo e 0 progresso econ6mico e social do pais. 

Al1lgo 40 

A Republica de M093mbique lorna a induslria como I aclor 
inipulsionador da economia nacional. 

AI11go41 

1. A ordem econ6mica dil Republica de M093mbique as
senla na valoriza9ao do Irabalho, nas for,.as de mercado, na 
inicialiva dos agenles econ6I]Jk:~, na p.~rt!c:ip_a9ao_de lodO!!,.O.s 

~eos_ cle pr.c>p.rl:~acle. e na ac~ao do Eslado como r!lgl!l'!C!().~ 
e promolor do crescimenlo e desenvolvimenlo econ6mico e 
socla:i;""visando a salisla9ao das necessidades basicas da po
pula,.ao e a prom09ao do bem·eslar social. 

2. A economia nacional compreende os seguinles lipoS de 
propriedade que se complemenlam: 

a) propriedade eslalal; 
b) propriedade cooperaliva; 
c) propriedade misla; 
d) propriedade privada. 

3. 0 Eslado garanle que as aclividades econ6micas se con
formem com os inleresses fixados na Conslilui9ao e na lei. 
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Al1lgo 42 

1. Na saiisfa9aO das necessidades basicas da popula9aO. 
ao seclor familiar cabe urn papel fundamenlal. 

2. 0 Eslado incenliva e apoia a produ9ao do seclor lamiliar 
e encoraja os camponeses, bern como os Irabalhadores indi
viduais, a organizarem-se em formas rna is avan9adas de 
produr;ao. 

Al1lgo 43 

o Eslado pro move e apoia a participa~ao acliva do empre
,sariado naci~~ no quadro do desenvolvimenlo e da ~soli-
da~ao da economia do pals. 

Al1lgo 44 

o Eslado reconhece a conlribui~ao da produ~ao de pequena 
escala para a economia nacional e apoia 0 seu desenvolvimenlo 
como forma de valorizar as capacidades e a crialividade do povo. 

Al1lgo 45 

1. 0 i!1veslimenlo eslrangeiro opera no quadro da polilica 
econ6mica do Eslado. . -

2. Os empreendimenlos eslrangeiros sao aulorizados em 
lodos os seClores econ6micos, exceplo naqueles que eslejam 
reservados a propriedade ou explora,.ao exclusiva do Eslado. 

Al1lgo 46 

1. A lerra e propriedade do Eslado. 
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2. A terra nllo pode ser vendida, ou por qualquer outra lor
ma alienada, nem hlpotecada ou penhorada. 

3. Como melo universal de criaClio da riqueza e do bem
-estar social, 0 uso e aproveitamento da terra e direito de todo 
o povo moc;ambicano. 

Artlgo 47 

1. 0 Estado determina as condic;Oes de uso e aproveila
mento da terra. 

2. 0 direijo de .!!EUL..ap!?v.eit!)rnento.da terra ~ .. ~I!'~.:!dC! 
As pessoas singulares ou colectivas tendo em conta 0 seu 
lim social. 

3. A lei estabelece os termos em que se opera a cri3c;1I0 de 
direilos sobre a terra em beneficio dos utilizadores e produtores 
directos, nao se permilindo que tais direilos sirvam para lavo
recer siluac;oes de domlnio econ6mico ou privilegio em delri- . 
mento da maio ria dos cidadaos. 

Artlgo 48 

Na IitularizaClio do direito de uso e aproveitamenlo da terra 
o Eslado reconheC;ll.l!. P!otege os !!,ieilOS]Ciquiiidiis)por he
ranc;a ou ocupac;l!o, salvo havendo reserva legal ou se a 
terra liver sido legalmente atribufda a outra pessoa ou en
lidade. 

Artlgo 49 

1. 0 Estado pro move e coordena a aclividade econ6mica 
agindo direcla ou indireclamenle para a soluC;ao dos problemas 
lundamenlais do povo e para a reduc;1io das desigualdades so
clais e regionais. 

22 

• 

2. 0 investimento do Estado deve desempenhar um popel 
impulsionador na promoC;lIo do desenvolvimento. 

Artlgo 50 

Os impostos 5110 criados ou allerados por lei. que os lixa 
segundo criterios de juslic;a social. 

Artlgo 51 

1. 0 trabalho II dignilicado e protegido, e e a lorc;a motriz do 
desenvolvimento. 

2. 0 Estado propugna a justa repartic;lIo dos rendimentos do 
trabalho. 

.~----

(~~19052) 

1. A RepUblica de Moc;ambique promove uma estralegia de 
~ visando a unidade nacional, a erradicac;lIo do anal· 
labeliStno, 0 domlnio da cilincia e da tecnica, bem como a 
10rmaC;ao moral e cfvica dos cidadllos. 

2. 0 Estado organiza e desenvolve a educac;lIo alraves de 
um sistema nacional de educac;lIo. 

3. 0 ensino ministrado pelas colectividades e oulras enli· 
dades II exercido nos termos da lei e sujeilo ao conlrolo do 
Estado. 

Artlgo 53 

1. 0 Estado promove 0 desenvolvimenlo da cullura e perso
nalidade nacionals e garanle a livre expressllo das Iradi<;Oes e 
vaiores da socledade moc;ambicana. 

23 

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



-------------------.'0 _._.~- .. ,.,.- .... - •• ~ .... ': 

, , 

2. ,0 Eslado promove a dilusao da cullura rnoc;:ambicana 
e desenvolve ac¢es para lazer beneliciar 0 povo moc;:am· 
bicano das conquislas cullurais dos oulros povos. 

Artlgo 54 

1. 11.. assi~'A~i~ ~~dica:e sanil~ria aos cidadaos e organi
zada alr~eumsisien;a nacional de salide que benelicie 

10<10 0 povo ~mbicano. 
2. Para a realizac;:ao dos objectiv~s prosseguidos pelo 

sislema nacional de salide a lei lixa as modalidades de 
exercrcio da assisl~ncia medica e sanil<lria. 

3. 0 Eslado promove a participacilo dos cidad3cis e insli
lui90es na elevac;:ao do nrvel de salide da comunidade. 

Artlgo 55 

1. A G;;;fliaJe a celula-base da sociedade. 
2. 0 ~ESiado reconhece e prolege nos lerrnos da lei 0 ca

samenlo como inslttuic;:30 que garanle a prossecuCao dosob-, 
jectivos da lamllia .. 

3.. No quadro do desenvolvimenlo de relacOes sociais as
senles no respeilo pela dignldade da pessoa humana, 0 Es
lado consagra 0 principio de qua 0 casamento se baseia no 

livre eonsentimenlo. 

Artlgo 56 

1. A malernidad~)e dignfficada a prolegida. 
2. A 'aniiiia· e· iespons~vel pelo crescimenlo harmonioso 

da crianca e aduca as novas gera90es nos valores morais 

a sociais. 
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3. A lamllia e 0 Eslado asseguram a educac;:ao inlegral da 
crianc;:a, lormando·a nos valores da unidade nacional, do arnor a 
P~lria, igualdade enlre os homens, respeilo e solidaricdade 
social. 

4. A crianca nao pode ser discriminada, d.esignadarncnle, 
. em razao do scu nascimenlo, nem sujeila a rnaus IralOS. 

5. 0 Eslado e a sociedade prolegem a crianca 6r1 J e a 
desamparada. 

Artlgo 57 

1. 0 Eslado pro move e apoia a<imancipa~d,! muiher:e 
incenliva 0 seu papel crescenle na sociedade, 

2. 0 Eslado reconhe·ce e valoriza a participa9Jo da mulhcr 
moc;:ambicana no processo de libertacao nacional. 

3. 0 Eslado valoriza e encoraja a participac;:ao da mulhcr na 
dEilesa da Pal ria e em lodas as esleras da aclividade poliliC;!, 
econ6mica, social e cultural do pais. 

Artlgo 58 

1. A juvenlude, digna conlinuadora das Iradi90es palri6licas 
do povo rnocambicano, desempenhou um papel decisivo na lula 
de libertacao nacional e conslilui lorca renovadora da sociedadc 
moc;:ambicana. 

2. A politica do Eslado visa, nomeadamenle, 0 desenvol
vimenlo harrnonioso da personalidade dos jovens, a promor;~o 
do goslo pela livre criac30,o senlido da preslac;:30 de servicos 
a comunidade e a criaCao de condi90es para a sua inlegrac30 
na vida acliva. 

3, 0 Eslado prornove, apoia e encoraja as inicialivas da 
juvenlude na consolidaC30 da unidade nacional, na reeons· 
lruc;:ao, no desenvolvimenlo e na delesa do pais, 
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·,.' ' . CAP[TULOV 

OEFESA NACIONAL 

Artlgo 59 

A palilica de defesa e seguranr;;a do Eslado visa defender a 
independencia nacional, preselVar a soberania e inlegridade do 
pars e garanlir 0 luncipnamenlo normal das inslilui90es e a 
seguranr;;a QOs cidad30s conlra qualquer agressao armada. 

Artlgo 60 

1. As For9as de Defesa e Seguran9a subordinam·se II 
polilica nacional de delesa e seguranr;;a e devem fidelidadc 
a ConslilUi9aO e II Na91\o. 

2. 0 juramenlo dos membros das For9as de Defesa e 
Seguran9a e51abelece 0 dever de respeilar a Conslilui9aO. 

Artlgo 61 

Os cidad30s sao encoraiados a participar em organismos de 
defesa civil, designadamenle para prolec9ao de infraeslruluras 
cconomicas, socia is e da produr;30. 

CAPiTULO VI 

(;~LiTICA EXTERNA ) 
...... 

Artlgo 62 

1. A Republica de M09ambique, pais nao·alinhado, eslabe· 
Icce relar;Oes de amizade e cooperar;ao com oulros Eslados na 
base dos principios de respeilo mUluo pela soberania e inle· 
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gridade territorial, igualdade, nao inlerferencia nos assunlos 
inlernos e reciprocidade de beneflcios. 

2. A Republica de Mo<;ambique aceija, obselVa e aplica os 
princrpios da Carta da Organiza9ao das Na90es Unidas e da 
Carta da Organiza930 da Unidade Africana. 

Artlgo 63 

1. A RepUblica de Mo<;ambique solidariza·se com a lula 
pela unidade dos pavos e Eslados alricanos na base da sua 
liberdade, dignidade e direijo ao progresso econ6mico e social. 

2. A Republica de Mo<;ambique busca 0 refor90 das rcla' 
90es com parses empenhados na consolida91\o da indcpon· 
dencia nacional e na recupera91\o do uso e conlrolo das rio 
quezas nalurais a favor dos respeclivos pavos. 

3. A Republica de M09ambique associa·se a lodos os Esla· 
dos na lui a pela inslaura91\o de uma ordem econ6mica jusla e 
equitaliva nas rela90es inlernacionais. 

Artlgo 64 

1. A RepUblica de M09ambique apaia e Ii solid aria com a lula 
dos pav~s pela Iiberta91\o nacionaJ. 

2. A RepUblica de Mor;;amblque concede asilo aos eslran· 
geiros perseguidos em razao da sua lula pela paz, pela de' 
mocracia, pela Iiberta91\o nacional e social e pela defesa dos 
direitos ·humanos. 

Artlgo 65 

1. A RepUblica de Mor;;ambique prossegue uma paiflica do 
paz, s6 recorrendo II forr;;a em Gaso de legrUma defesa. 

2. A RepUblica de Mor;;arrbique defende a primazia da so· 
lu91\o negociada dos conflijos. 
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3. A Republica de M09ambique delcndc 0 principio do de
smmamenlo geral e universal de lodos os. Eslados. 

4. A Republica de M09ambique preconiza a Iransforma9ao 
do Oceano Indico em zona desnuclearizada e de paz. 

TiTULO II 

DIREITOS, DEVERES E 
LlBERDADES FUNDAMENTAlS 

CAPITULO I 

PRINC/PIOS GERAIS 

Artlgo 66 

Todos os cidadaos sao iguais peranle a lei, gozam dos 
mesmos direilos e eslilo sujeilos acs mesmos deveres, inde
pendenlemenle da ror, ra93, sexo, origem elnica, lugar de 
nascirnenlo, religiao, grau de inslru9ilo, posic;;ao social, eslado 
civil dos pais ou prolissao. 

Artlgo 67 

o homem e a mulher s~o iguais peranle a lei em lodos os 
dominios da vida polilica, econ6mica, social e culiuraL 

Arllgo 68 

Os cidadaos deficienles gozam plenarnenle dos direilos con
signados na Conslilui9l\o e eslllo sujeilos aos mesmos deveres, 
com ressalva do exercicio ou do cumprimenlo daqueles para os 
quais se ertcolilrern incapacilados. 
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Artlgo 69 

·Todos os aclos visando alenlar conlra a unidade nacional. 
preludicar a harmonia social, criar divisOes, silua90es de pri
vil6gio ou discrimina9~0 com base na cor, rac;;a. sexe. origem 
elnica, lugar de nascimenlo, religiao, grau de inslruc;;ao. posi~,io 
social, condic;;ao fisica ou menial, eslado civil dos pais ou pro· 
fissao, s~o punidos nos lermos da lei. 

Artlgo 70 

" . 

1. Todo 0 cidadao lem direilo a vida. Tem direilo a il1lcgri
dade fisica e nao pode ser sUleilo a lortura ou Iralamenlos 
crueis ou desumanos. 

2. Na Republica de M09ambiquecnFh_a pena de morle. " 

Artlgo 71 

Todo 0 cidad~o lem direilo a honra, ao bom nome. a rcpu
la9ao, a delesa da sua imagem pUblica e a reserva da sua vida 
privada. 

Arllgo 72 

Todo 0 cidadao lem 0 direijo de viver num meio ambienle 
equilibrado e 0 dever de 0 defender. 

CAPITULO If 

DIREITOS, DEVERES E LlB.ERDADES 

Artlgo 73 

1. Todos os cidadllos I~m a~l!.O..!l~~de~e~~; p-;;-rtjciparno 
processo de amplia9ao e consolida9ao da democracia. em iodos 
os niveis da sociedade e do Eslado. 
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, 2. Os cidad~os(~s.I!Ldi~E!lpl ~J~m oG.ir_E!!io\!!l ) 
votar a' ser ateilos; com excep<;ao dos tegalmenta privados 
desiii"·(jjriiiio.·- .-., .' __ 

3. 0 dire ito de sufragio II pessoal a constilui um Qever civi~ 

Artfgo 74 

1. Todos os cidadaos tem 0 dire ito a lib.erdade de expres· 
_s~o e a liberdade de imprensa, bem como 0 diieiiO'A infor· 
ma<;M. 

2. 0 exercicio da liberdade de express~o, que compreende, 
nomeadamente, a faculdado de divulgar 0 pr6prio pensamen· 
to por todos os meios legals, e 0 exercicio do direito a 
informa9aO Mo serao limitados por censura. 

3. A liberdade de imprensa compreende, nomeadamente, 
a liberdade de expressao e de cria9aO dos jornalistas, 0 acesso 
as fontes de informa9aO, a protec9aO da independencia e do 
sigilo profissional e 0 dire ito de criar jornais e outras pub Ii· 
ca96es. 

4. 0 exercicio dos direilos e liberdades referidos nesle 
artigo sera regulado p~r lei com base nos imperativos do res· 
peilo pela COnstitui<;aO;-pela dignidade da pessoa humana, 
pelos imperalivos da polilica externa e da defesa nacional. 

Anlgo 75 

Todos os cidadaos tem dire ito a liberdade"d.e....r:.euniao n05 
terrnos da lei. 

Anlgo 76 

1. Os cidadaos gozam da liberdade de associa9.lo. 

2. As organiza<;6es soclais e as a~socla<;6es him 0 dire ito de 
prosseguir os seus fins, criar institui<;Oes destinadas a alcanc;ar 
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os seus objectivos especlficos e possuir patrim6nio para a reali· 
za<;ao das suas actividades, nos termos da lei. 

Anlgon 

1. Todos os cidadaos gozam da liberdade de consliluir ou 
participar em (ei~icj<i~·P.?J~~CiY 

2. A adesao a um partido e voluntaria e deriva da libp.rdade 
de os ci~ se associarem em tome dos mesmos ideais 
politicos. 

Anlgo 78 

1. Os cidadaos gozam da liberdade de pralicar ou de n,~o 
praticar uma cg!jg~. 

2. As confiss6es religiosas gozam do direilo de prossegu ir 
livre mente os seus fins religiosos, possuir e adquirir bens para a 
materializa<;.lo dos seus objectiv~s. 

Anlgo 79 

1. Todos os cidad.los tem direilo a liberdade de cria~~o 
cienlifica, tecnica, literaria e artistica. 

2. 0 Estado protege os direitos inerentes a propriedade in· 
telectual, incluindo os direitos de autor, e promove a pralica e a 
dilusao das lelras e das artes. 

Anlgo BO 

1. Todos os cidadaos him 0 direito de apresenlar peli<;6es, 
queixas e reclama96es p~ranle auloridade competcnlc para 
exigir 0 reslabelecimento dos seus direilos violados ou em 
defesa do interesse geral. 
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. 2. 0 cidad:la tern a direila de n:la acalar ardens ilegais 
,au que afendam as seus direitas. 

Artlga 81 

o cidad:la pode impugnar os aetas que vialem as seus 
direitas estabelecidas na Canst~uic;:la e nas demais leis. 

Artlga 82 

o cidad:ia tern a dire~a de recorrer aas Iribunais contra as 
aetas que violem as seus direilas recanhecidas pela Cansli· 
tuiC;:ia e pela lei. 

AMIgo 83 

1. Todas as cidad:ias lIim a dire ita de fixar residencia em 
qualquer parte do territ6ria nacianal. 

-, ...• -.' .~ ..... 

2. Tadas os cidad:ias s:io livres de circular no. interior e 
para 0 exlerior do. lerril6ria nacTc;;aCexcepio'cis judicialmente 
privados desse direilo. 

AMigo 84 

1. A participac;l1o na defesa da independ(mcia, soberania, e 
inlegridade territarial e dever sagrado e honra para tados as 
cidad:ios moc;ambicanas. 

2. 0 servic;o militar e prestada nas termes lixadas na lei. 

Artlgo 85 

I 1. Tadas as cidad:ios lem 0 dever de respeilar a ardem 
\ constitucional. 
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2. Os aclas conlr<1rias aa eslabelecido na Canstilui<;.'la s~a 
sujeilas a sanc;:ia nas termes da lei. 

CAPiTULO III 

DIREITOS E DEVERES ECON6MICOS E SOCIAlS 

Artlgo 86 

I 
1. 0 Eslada recanhece e garante a Qlreito cleJ?-,!,p~~eclade, ' 
2. A expropriac;:io s6 pode ter lugar por causa de necessi· 

dade, ulilidade au inleresse pUblicas, definidas nas termes da / 
lei, e d<1 lugar a jusla _ind~n~~~:ia, 

Artlgo 87 

o Estado reconhece e garante, nas termas da lei. 0 direita j 

heranc;a. 

AMIgo 88 

1. 0 trabalho canstitui direila e dever de cada cidad~a inde· 
pendenlemente do. sexa. 

2. Cada cidad:ia tern dire ita tllivre escolha da prafiss~o, 
3. 0 trabalho compulsiva e praibida, excepluanda-se a tra· 

balho realizado no quadra da legisla<;.'lo penal. 

Artlgo 89 

1. Toda a trabalhador lem direila a jusla remunerac;~o. a 
descanso. e a lerias . 

2. 0 Irabalhadar lem dire~a a prolecc;:io, seguranc;a e 
higiene no. Irabalha. 

3. 0 trabalhador 56 pode ser despedido nas casas e nas 
-.---- ._'-----

termes eSlabelecidas na lei. 
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Artlgo 90 

1. Os Irabalhadores I~m a liberdade de se organizar em 
associacOes prolissionais ou em sindicalos. 

2. 0 exercfcio da acJividada sirrqil<i\U~l!lgulado por lei. -.MM_. " ___ . ___ _ 

Artlgo 91 

1. Os trabalhadores t~m £lire ito a greve, sendo 0 seu exer-
cicio (egulad?yorlei. - -

2. A lei limita 0 exercfcio do dirailo a grave nos services e 
acJividades .!!.~£@.i!" no interesse das necessid~d;;s "ina
diaveis da sociedade. 

3. E pro.~~£fs> _o.I.ock-out, 

Artlgo 92 

1. Na Republica de Moc;ambique a educaC;ao constitui di
reito e dever de cada cidadao. 

2. 0 Estado promove a exlensao e a igualdade de acesso 
de todos os cidadaos ao gozo deste direilo. 

Artlgo 93 

1. Os cidadaos tern direijo a educaC;ao ffsica e ao desporto. 
2. 0 Eslado promove, atrav~s das inslituic;Oes desportivas 

e escolares, a pratica e a difusao da educaC;ao ffsica 0 do 
desporto. 

Artlgo 94 

Todos os cidadaos him direilo a assishincia m~dica a 
sanitaria, nos termos da lei, a 0 dever de promover 0 delender 
a saude. 
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Artlgo 95 

1. Todos os cidadaos Him direilo a assistencia em caso de 
incapacidade e na velhice. 

2. 0 Estado pro move e encoraja a criaeao de condi<;Ocs 
para a realizac;ao deste direilo. 

CAPITULO IV 

GARANnAS DOS DlREITOS E LlBERDADES 

Artlgo 96 

1. Os direitos e liberdades individuais sao garantidos pelo 
Eslado e devem ser exercidos no quadro da Constijuieao e das 
leis. 

2. 0 gozo dos direilos e liberdades s6 pode ser limilado 
quando ponha em causa a ordem pUblica, os direitos, liberdades 
e garantias individuais ou implique ou se proponha 0 USO da 
Jorca· 

Artlgo 97 

o Estado e responsavel pelos danos causados por actos 
ilegais dos seus agenles, no exercfcio das suas Juncoes, sem 
prejufzo do direito do regresso nos termos da lei. 

Artlgo 98 

1. Na Republica de Moc;ambiquo ningu~m podo ser preso e 
submetido a julgamenlo senao nos tenmos da lei. 

2. Os arguidos gOlam da presunc;M de inoccnciJ ale 
decisao judicial deliniliva. 
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Artlgo 99 

1. Ninguem pode ser condimado por aclo nao qualilicado 
como crime no rnomenlo da sua pralica. 

2. A lei penal 56 se aplica retroaclivamenle quando disso 
resullar benelicio para 0 arguido. 

Artlgo 100 

t. 0 Eslado garanle 0 acesso dos cidadaos aos tribunais e 
garante aos arguidos 0 direito de delesa e 0 direilo a assislencia 
e palrocinio judiciario. 

2. 0 Eslado providencia para que a jusli~a nao seja dene
gada por insuliciiincia de recursos. 

Artlgo 101 

1. A prisM prevenliva 56 e admit ida nos casos previslos na ----_ .• -_.- ... 
lei, que lixa os respeclivos prazos. 

2. 0 cidadao sob erisa.o prevenliva deve ser ~prll.s_e~lildo no 
prazo lixado na lei a decisao de auloridade judicial, que e a unica 

'-_ .. - ... "... .. 
compelenle para decidir sobre a valida<;ao e a manulen<;1Io da 
prisao. 

Artlgo 102 

I 1. Em caso de prisao ou delen~ao ilegal, 0 cidadao lem 
direilo a recorrer a providencia do habeas corpus, 

2. A providencia do habeas corpus e inlerposla peranle 0 

\ lribunal e 0 seu processo e lixado na lei. 

Artlgo 103 

1. A exlradi~ao s6 pode ler lugar p~r decisllo judicial. 
2. A extradi~ao por mOlivos politicos nao e autorizada. 
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3. 0 cidadao mo~ambicano nao pode ser expulso ou exlradi· 
tado do terril6rio nacional. 

Artlgo 104 

o domicilio e a correspondencia ou outr~ meio de comuni· 
ca~ao privada sao inviolaveis, salvo nos casos especialmenle 
previstos na lei. 

Artlgo 105 

1. 0 dire ito a inlorma<;1Io, a liberdade de imprensa e a 
independencia dos meios de comunica<;ao social, bem como 
o exercicio dos direilos de anlena e de resposla, sao assegu· 
rados pelo Conselho Superio~~.0_~m!ll)ica<;a<?~oceiaJ. 

2. A lei regula a compelencia, a composi~ao e 0 luncio· 
namenlo do Conselho Superior da Comunica<;ao Social. 

Artlgo 106 

1. As liberdades e garanlias individuais s6 podem ser sus
pensas ou limitadas temporariamenle em virtude de declara~ao 
do estado de guerra, do est ado de sitio ou do estado de emer
gencia. 

2. A dura<;1Io do estado de sltio ou do eslado de emerg{mcia 
nao pode ser superior a seis meses, devendo a sua prorroga· 
<;ao electuar-se nos termos da lei. 

3. A lei estabelece 0 regime do est ado de guerra. do eslado 
de silio e do estado de emergencia e lixa as garanlias judiciarias 
de prolee<;ao dos direilos dos cidadaos a serem salvaguar

dadas. 
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TiTULO III 

ORGAOS DO ESTADO 

CAPiTULO I 

PRINCiPIOS GERAIS 

',' Al1lgo 107 

1, Os 6rgaos represenlalivos sao escolhidos alraves de 
elei90es em que lodos os cidadaos lem 0 direilo de participar. 

2. A elei9l!O dos 6rgaos represenlalivos faz-se por sulragio 
uniyersal direclo, secrelo, pessoal e peri6dico. •. . .. 

. ( ;i;)o apuramcnlo dos resultados das elei90es obedocc ao 
. ~.islema de ~re~ao-maiorii~rjaJ 

4. 0 E>r~~e_s~~.el.eiloral.e regula do por lei. 

Al1lgo 108 

1. Concorrern nas elei¢es os EI.!!!~.o:s. polilicos com ex.~s, 
lencia legal. 

~ps -partidos polilicos par:licipam nos 6rgaos repreSenl,!li
yos em fun9aO dos resultados do escrulinio eleiloral. . . , 

Al1lgo 109 

sao 6rgaos de soberania 0 Presidenle da Republica, a As
sembleia da Republica, 0 Conselho de Minislros, os Tribunais e 0 
Conselho Conslilucional. 
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Al1lgo 110 

sao 6rgaos cenlrais do Esladq os 6rg.lOS de soberania, 0 
conjunlo dos 6rgaos governalivos e as inslilui90es cenlrais a 
quem cabe garanlir a prevalerlcia do inloresse nacional e a 
realiza9.l0 da polilica unililria do Eslado. 

Al1lgo 111 

1. Aos 6rgaos cenlrais compelem, de lorma goral, as alri 
bui¢es relalivas ao exerclcio da soberania, a norma9:1o das 
malerias do ambilo da lei e a defini9.l0 de polilicas nacionais. 

2. sao, nomeadamenle, de exclusiva compelencia dos 6r· 
gaos cenlrais a represenla9.l0 do Eslado, a defini9.l0 0 organi· 
za9aO do lerril6rio, a defesa nacional, a ordem publica, a liscali· 
za9.l0 das fronleiras, a emissao da moeda e as rola90es 
diplomillicas . 

Artlgo 112 

1. Os 6rgaos cenlrais exercem a sua aC9ao direclamonle 
ou por inlermedio de dirigenles ou agenles da adminiSlra9.l0 
nome ados que supervisam as aclividades cenlrais realizadas 
em delerminada area lerrilorial. 

2. A lei delermina a forma, organiza9ao e compelencias no 
Ambilo da adminislra9ao publica. 

Al1lgo 113 

a represenlanle da auloridade cenlral ao nivel da Provincia 
e 0 Governador Provincial. -_. -- ... _-_._-- "'. 
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Artlgo 114 

1. 0 Governo Provincial e 0 6rgilo encarregado de garantir a 
execu9ilo, ao nivel provincial, da politica governamental cen
tralmenle definida. 

2. 0 Governo Provincial e dirigido pelo Governador Pro
vinciaL 

3. Os membros do Governo Provincial ~ao nom~.ad.os ce_n
Iralm~.nte. 

4. A composi9ilo, competencias e tuncionamento do Go
verno Provincial sao detinidos por lei. 

Artlgo 115 

1. (Pod~ser criados, a nivel provincial, 6rgao:.~!e~!~
senta9:l0 democratica. 
--- -2_ A lei regula aorganiza9:lo, a composi9:lo, as compe
tencias e 0 luncionamento dos 6rgaos releridos no numero 
anterior. 

Artlgo 116 

Nos diversos escalOes territoriais, os 6rg:los locais do Es
tado asseguram a participa9:lo e decis:lo dos cidad:los em 
materia de interesse pr6prio da respectiva comunidade_ 

CAPITULO II 

PRESIDENTE DA REPUBLICA 

Artlgo 117 

1. 0 Presidente da Republicaeo Cheledo Estado, simboliza 
a unidade nacional, represent a a Na9:l0 no plano interne e 
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internacional e zela pelo funcionamento correcto dos 6rgaos do 
Estado. 

2. 0 Chefe do Estado eo garante da Constijuiyao. 
3. 0 Presidente da RepUblica e 0 Chefe do Governo. 
4. 0 Presidente da Republica e 0 Comandanle-Chefe das 

For9as de Detesa e Seguran93. 

Artlgo 118 

1. 0 Presidente da Republica e eleiio por sulragio universal 
directo, secreto e pessoaL 

2. A elei9ilo do Presidente da Republica taz-se pelo sislema 
de maioria. 

3. Podem ser candidatos a Presidente da Republica os 
cidadilos m09ambicanos que cumulativamente: 

a) tenham a nacionalidade originaria; 
b) sejam filhos de pais mo9ambicanos com nacionali

dade originaria; 
c) possuam idade minima de trinta e cinco anos; 
d) estejam no pleno gozo dos seus direitos civis e 

politicos; 
e) tenham sido propostos por um minimo de cinco mil 

eleitores, dos quais obrigatoriamente duzenlos resi
dentes em cada Provincia. 

4_ 0 mandato do Prcsidente da Republica e de cincp anos. 
5. 0 Presidente ~R-ep~blica s6 pode ser reejei!9_~uas 

vezes consecutivas. ------_.,.,----._-
6. 0 Presidente da Republica que tenha sido recleito duas 

vezes consecutivas s6 podo candidatar-se a elei90es presiden
ciais cinco anos ap6s 0 ultimo mandalo. 
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Arllgo 119 , ' 

1. E eleito Presidente da Republica 0 candidato que reuna 
mais de metade dos votos expressos: 

2. Em caso de nenhum dos candidatos obter a maio ria 
requelida, haver;! segunda volta, na qual participarao os dois '-'---_.-
·candidatos mais votados. 

Artlgo 120 

No exercicio da sua fum,ao de Chele do Eslado compete ao 
Presidente da Republica: 

a) dirigir-se a Nat;ao atraves de mensagens e comuni
cat;Oes: 

b) inlormar anualmenle a Assembleia da Republica 
sobre a situac;:ao geral da Nac;:ao: 

c) decidir a realiza<;ao de relerendo para allera<;ao da 
ConstHui<;ao ou sobre questOes de interesse lunda
mental para a Nat;ao: 

d) .f..onv<!f.ar elei<;Oes gerais: 
e) dissolver a Assembleia da Republica uma unica vez 

qu~~dO 0 programa do Governo nao tenha sido apro

vado: 
f) demitir os restantes membros do Governo quando 0 

seuprograma seja rejeitado pela segunda vez pela 
Assembleia da Republica; 

g) J)O.r:near 0 Presidente e Vice-Presidente do Tribunal 
Supremo,o Presidente do Conselho ConstHucional e 0 

Presidente do Tribunal Administrativo: 
h) f)2~i!.r, exonerar e demitir 0 Procurador-Geral e 0 

Vice-Procurador-Geral da Republica: 
i) indultar e comutar penas: 
j) atribuir, nos termos da lei, titulos honorificos, condeco

ra<;Oes e distint;Oes. 
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Artlgo 121 

Na direct;ao da act;aO governamental, compete ao Presidente 

da Republica: 

a) convocar e presidir as sessOes do Conselho de Minis· 

tros: 
b) mmear, exonerar e demitir 0 J:llr!leiroi-AiniSlro: 
c) criar ministelios e comissOes de natureza minislerial: 
d) OOmear, exonerar e demitir: 

os Ministros e Vice-Ministros: 
os Governadofes Provinciais: 
os Reitores e Vice-Reitores das Universidades esla· 

tais: 
o Governador e 0 Vice-Governador do [Janco de 

Mot;ambique: 
os Secretarios de Estado. 

Artlgo 122 

No dominio da defesa nacional e da ordem publica. compele 

ao Presidente da Republica: 

a) declarar 0 estado de guerra e a sua cessa<;:Jo, 0 eslado 
de sftio ou de emerg{mcia: 

b) celebrar tralados: 
c) decretar a mobilizat;ao geral ou parcial: 
d) presidir ao Conselho Nacional de Delesa e Segu· 

ran<;a: 
e) nomear, exonerar e demitir 0 Chele do Estado·Maior 

General, 0 Comandante Geral da Policia. os Coman· 
dantes de Ramo das For<;as Armadas de Mo<;am· 
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bique e outros oliciais das Fon,as de Delesa e Se
guran9<l nos termos delinidos por lei. 

Artlgo 123 

No dominio das rela90es internacionais. compete ao Pre
sidente da Republica: 

a) orientar a politica externa; 
b) celebrar tratados internacionais; 
c) nomear. exonerar e demitir os Embaixadores e envia

dos diplomi1ticos da Republica de MQ(;ambique; 
d) receber as cartas credenciais dos Embaixadores e 

enviados diplomi1ticos de outros paises. 

Artlgo 124 

1. Compete ao Presidente da Republica promulgar e mandar 
publicar _as,lels no Boletim da Republica. - . . 

2. As leis sao promulgadas ate trinta dias ap6s a sua reo 
cep<;ao. 

3. 0 Presidenle da Republica ~ por mensagem lunda· 
menlada. devolvll! a lei para reexame pela Assembleia da - .-----RepUblica. 

4. Se a lei reexaminada lor aprovada ~_!f1aio~a de .doi~ 
.ler90s. 0 Presidente da RepUblica deve promulga-Ia e manda-Ia 
publicar. 

Artlgo 125 

1. a Presidenle da RepUblica eleilo e inveslido no cargo 
pelo Presidenle do Tnbunal Supremo em acto pUblico e perante 
os deputados da Assembleia da Republica e represent an
les dos 6rgaos de soberania. 
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. 2. No momento da investidura. 0 Presidente da Republica 
eleito presta 0 seguinte juramento: 

"Juro por minha honra desempenhar com tidelidade 0 
cargo de Presidente da Republica de M09ambique. dedicar 
lodas as minhas energias a delesa. prom09ao e consolida~"l0 

da unidade nacional e ao bem-estar do povo mo~ambicano. 

lazer respeitar a Constilui<;:lo e lazer jusli~a a lodos os 
cidadaos". 

Artlgo 126 

1. a Presidente da Republica decide quem 0 subslilui ern 
caso de impedimento ou ausencia de curta dura~o e quem 0 

represent a na realiza~o de actividades especilicas. 
2. Quando 0 impedimento lor superior a quarenla e cinco 

dias. a substitui9ao e exercida pelo Presidente da Assembleia da 
Republica. 

Artlgo 127 

1. Em caso de morte. renuncia ou incaEa.f.!9a5!.e-p"~r_ma· 

~ do Presidente da Republica. as suas lun<;oes sao as· 
sumidas inlerinamente pelo Presidenle da Assembleia da ne· 
publica. ._. --_ ....... " . 

2. a Presidente da Assernbleia da RepUblica toma posse 
como Presidente da Republica interino perante represenlanles 
dos 6rgaos de soberania. 

3. a Presidente da Republica interino e inveslido pelo 
Presidenle do Tribunal Supremo. 

Artlgo126 

1. A eleh;ao do novo Presidenle da RepUblica. por morte. 
renuncia ou incapacidade permanente do Chele do Eslado. dc· 
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verA ter lugar dentro dos J!ll}'Bnt.<!,..dias subsequentes, sendo 
vedado ao Presidente da Republica interino apresentar a sua 
candidatura. 

2. 0 mandato do novo Presidenle da Republica t\ vAlido ate 
a realiza<;ao das elei<;Oes ordinarias seguinles . 

. , Artlgo 129 

1. A incapacidade permanenle do Presidente da Republica 
t\ comproyada por junla mt\dica delinida nos lermos da lei. 

2; A .im:'<!I?!!C;i.dade permanente do Presidente da Republica 
t\ ~eclarac!a pelo Iribunal SUI?!!l_rno. 

3., Cabe ao Tribunal Supremo verilicar a mOlte e a perda 
do cargo do Presidenle da Republica. 

Artlgo 130 

1. Duranle 0 perlodo da vacalura do cargo de Presidente da 
Republica a Conslitui<;ao nao pode ser allerada. 

2. 0 Presidente da Republica interino garante 0 luncio
namenlo dos 6rgaos do Estado e demais inslitui<;Oes e nao pode 
exercer as compelencias releridas no artigo 120 alfneas b), c), 
e), I), g) e h), no artigo 121 alfneas b), c) e d), no artigo 122 
alinea e) e no artigo 123 alfnea c). 

Artlgo 131 

Os actos normativos do Presidenle da Republica assumem 
a forma de decrelo presidencial e as demais decisOes no 
ilmbilo das compelencias conslilucionais revestem a forma de 
despacho e sao publicados no Boletim da Republica. 

Artlgo 132 

1. 0 Presidente da Republica goza de imunidade de pro-
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cedimenlo civil e criminal pelos actos praticados no exercicio 
das suas lun<;6es. 

2. 0 Presidenle da Republica nao responde em juizo no 
decurso do seu mandalo por aclos estranhos ao exercicio das 

lun<;Oes. 

CAPjTUlO III 

ASSEMBlEIA DA REPUBLICA 

SEC<;AO I 

ASSEMBLEIA DA REPUBUCA 

Artlgo 133 

1. A Assembleia da Republica t\ 0 mais allo 6rgao legis· 
lativo na Republica de Mo<;ambique. 

2. A Assembleia da RepUbtica delermina as normas que 
regem 0 funcionamento do Estado e a vida econ6mica e social 
alraves de leis e delibera<;Oes de carActer gent\rico. 

Artlgo 134 

1. A Assembleia da RepUblica e ele~a por sufragio universal 
directo, secreto e pessoal. 

2. A Assembleia da RepUblica e conslilulda por um ~!fl)O 
de duzentos e maximo de duzenlos e cinquenla depulados. 

-_.- .' -. .•.•• ---"~" .• <-- '" . 
3. Os depulados da Assembleia da RepUblica sao eleitos 

por um mandato de cinco anos. - ._-----_. - .. -
Artlgo 135 

1. Compele a Assembleia da Republica legislar sobre as 
que slOes basicas da pOlilica inlerna e exlerna do pais. 
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2. Compete, nomeadamente, <'I Assembteia da Repubtica: 

a) detimitar as lronleiras da Republica de Mo~ambique; 
b) deliberar sobre a divisao territorial; 
c) aprovar a lei eleitoral e 0 regime do relerendo; 
d) propor a realiza~a~ de r"iiierendo sobre questOes de 

interesse nacional; 
e) sancionar a suspensao das garanlias conslilucionais 

e a declara~ao do est ado de silio ou do eslado de 
emergencia; 

I) mlilicar a nomea~ao do Presidenle e Vice-Presidenle 
do Tribunal Supremo, do Presidenle do Conselho 
Conslitucional e do Presidenle do Tribunal Adminis
lralivo; 

g) deliberar sobre os relal6rios de actividade do Con
selho de Minislros; 

h) deliberar sobre 0 Plano e 0 Or~amento do Eslado e 
o respeC\ivo relat6rio de execu~ao; 

i) delinir a polilica de delesa e seguran~a, ouvido 0 
Conselho Nacional de Delesa e Seguranya; 

j) delinir as bases da politica de imposlos; 
k) ratnicar e denunciar os tratados intemacionais; 
I) conceder amnislias e perdllo de penas; 
m) autorizar a desloca~1I0 do Presidente da Republica 
. iiiTi-yfsriil de Estado. 

3. Compete ainda <'I Assembleia da Republica: 

a) eleger 0 Presidente e os membr9s da Comissao Per
manente da Assembleia da Republica; 

b) aprovar 0 Regimento da Assembleia da Republica e 
o Estalulo do Deputado; 

c) criar comissOes da Assembleia da Republica e regu
lamentar 0 seu luncionamento. 
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Anlgo 136 

.1. A Assembleia. da Republica aprecia 0 programa do 
Govemo no inicio de cada legislatura. . 

2. 0 Governo podera apresentar urn programa relormu· 
lado que tenha em conla as conclusOes do debate. 

3. Caso a Assembleia da Republica rejeite, ap6s debale, 
o programa do Govemo, 0 Presidente da Republica podera 
dissolver a Assembleia, convocando novas eleiyOes gerais. 

Anlgo 137 

A inicialiva da lei perlence: 

a) ao Presidente da Republica; 
b) <'Is ComissOes da Assembleia da Republica; 
c) aos Deputados; 
d) ao Conselho de MinlSlros. 

Anlgo 138 

1. A Assembleia da Republica elege de entre os seus 
membros 0 ~d.E!.nle da ~~21~i!l da Republica, 

2. 0 Qhefe do Estado convoca e preside <'I sessao que 
procede <'I elei9aOdoPreSidenieda Asseinbiei~ da Republica. 

3. 0 Presidente da Assembleia da Republica t! inveslido 
nas suas funi;Oes pelo Presidenle do Tribunal Supremo. 

. 4 .. 0 Presidente da Assembleia da Republica t! responsavel 
peranle a Assembleia da Republica. 

Anlgo 139 

A Assembleia da Republica reune'se ordinariamenle duas 
'-

~tgj1ll.lx.>r ~_no e extraordinariamente sempre que a sua con-
vocayllo for requerida pelo Presidenle da Republica, pela Co-
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missao Permanente da Assemblela da Republica ou por urn 
tell;o, pelo menos, dos deputados da Assembleia da Repu
blica. 

Artlgo 140 

1. A Assembleia da Republica s6 pode deliberar achan
do-se presenles mais .de. met<ld~ dosseus -iriembros. 

2. As delibera¢es da Assembleia da Republica sao toma
das por mali ciemeiade dos votos dos membros presentes. ---_._. . ... 

Artlgo 141 

Os actos legistalivos da Assembleia da Republica assumem 
a forma de lei e as demais delibera<;Oes' revestem a lorma de 
resolu<;ao e sao publicados no Boletim da Republica. 

Artlgo 142 

Compete ao Presidente da Assembleia da Repubiica: 

a) convocar e presidir as sessOes da Assembleia da 
Republica e da sua Comissao Permanente; 

b) velar pelo cumprimento das delibera¢es da Assem
bleia da Republica; 

c) assinar as leis da Assembleia da Republica e sub
mel~-Ias a promulga<;ao pelo Presidente da Republica; 

d) assinar e mandar publicar as resolu¢es da Assem
bleia da Republica; 

e) representar a Assembleia da Republica no plano inter
no e internacional. 

Artlgo 143 

Na ausencia ou impedimento do Presidente da Assemblela 
da Republica, as suas fun¢es sao exercidas por membros da 
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Comissao Permanente da Assembleia da Republica nos lermos 
doRegimeiit~da·Assembleia. 

Artlgo 144 

1. Nenhum depulado da AsSembleia da Republica pode ser 
pre so, salvo em caso de flagranle del~o, ou submelido ~~I-.. 
gamenlo sem consenlimenlo deste 6rgao ou da sua Comissao .. - ... -
Permanente. . 

2. Os deputados da Assembleia da Republica sao julgados 
pelo Tribunal Supremo. 

Artlgo 145 

1. Os deputados da Assembleia da Republica nao podem 
ser processados judicialmente, detidos ou julgados pelas opi
niOes ou votos emnidos no exerclcio da fun<;ao de deputado. 

2. Exceptua-se a responsabilidade civil e criminal por injuria. 

d~ama<;ao ou calunia. 

Artlgo 146 

1. 0 deputado da Assembleia da Republica pode !enunciar 

ao mandato. 
2. A ~X0.9a<;a9. e .. renuncia do .mandato de deputado da As

sembleia da Republica sao reguladas por lei. 

sEcc<;Aoll 

COMiSSAo PERMANENTE DA ASSEMBLEIA OA REPUBLICA 

Artigo 147 

1. A Comissao Permanente da Assembleia da Republica 6 a - .. -.. -.--~--'-' .. ~ .. 
M!l.sa, da Assembleia da Republica. 
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2. A Comissao Permanenle da Assembleia da Republica 
t\ composla pelo .Presidenle da Assembleia 0 por depulados 
eleilos pela Assembleia da Republica de enlre os seus 
membros. 

3. A composiyao da Comissao Permanenlo da Assembleia 
da Republica Ii eSlabelecida por lei. 

Artlgo 148 

Compete a Comissao Permanenle da Assembleia da Repu
blica: 

a) coordenar as actividades das Comissoes da Assem
bleia da Republica: 

b) dirigir as relayoes enlre a Assembleia da Republica e as 
Assembleias e insl~uiyoes am1109as de olJtros paises: 

c) preparar e organizar as sessoes da Assembleia da 
Republica. 

CAPiTULO IV 

CONSELHO DE MINISTROS 

Artigo 149 

o Conselho de Minisiros t\ 0 Governo da Republica de Mo
<;ambique. 

Artigo 150 

1. Na sua aclua<;ao, 0 Conselho de Minislros observa as 
decisoes do Presidenle da Republica' e as deliberayoes da As-
sernbleia da Republica. ' 

2. 0 Conselho de Minislros Ii convocado e presidido pelo 
Primeiro-Minislro, por delega<;ao do Presidenle da Republica. 
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3. A lormulay1io de polilicas governamenlais pelo Conselho 
de ~inislros t\ leila em sessoes dirigidas pelo Presidenle da 
Republica. 

Artigo 151 

o Conselho de Minislros responde peranlo 0 Presidenle da 
Republica e a Assembleia da Republica pela realizayao da 
polilica inierna e ex lerna Ii ,presta·lhes coni as das suas ac· 
tividades nos termos da lei. 

Artlgo 152 

1. 0 Conselho de Ministros assegura a adminislrayao do 
pais, garanle a integridade lerr~orial, vela pela ordem publica 
e pela seguranya e estabilidade dos cidadaos, promove 
o desenyolvimento econ6mico, implementa a aCyao social do 
Estado, 'desenvolve e consolida a legalidade e realiza a 
politica exterior do pais. 

2:, A delesa da ordem pUblica Ii assegurada por 6rgaos 
apropriados que luncionam sob controlo governamenlal. 

Artigo 153 

1., Compete, nomeadamente, ao Conselho de Ministros: 

a) garantir (, gozo dos direitos e liberdades pelos ci· 
dadaos: 

b) assegurar a ordem publica e a disciplina social; 
c) preparar projeclos ,c!~ei a submeter a Assembleia da 

Republica e p~oj,e~lo~e_ (j~isa.o, a submeler ao Pre
sidenle da Republica: 

d) preparai 0 Plano e 0 Oryamento do Estado e execula· 
-10 ap6s aprovayao pela Assembloia da Republica; 
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e) promover e rcgulamenlar a aClividade econ6rnica e 
dos seclores sociais; 

I) preparar a celebracao de Iralados inlernacionais e 
celebrar, ralilicar, aderir e denunciar acordos inler
nacionais; 

g) dirigir a politica laboral e de seguranca social; 
h) dirigir os seclores socia is do Eslado, ern especial a 

educacao e a saude; 
i) dirigir e promover Il polilica de habilac50. 

2. Compele ainda ao Conselho de Minislros: 

a) garantir a delesa e consolidacao do dominio publico 
do Eslado e do palrim6nio do Eslado; 

b) dirigir e coordenar as aclividades dos minish~rios e 
oulros 6rgaossubordinados aoConselhode Minislros; 

c) analisar a experi€mcia dos 6rg30s execulivos locais e 
regulamenlar a sua organiza<;ao e luncionamenlo; 

d) garanlir 0 luncionamenlo correclo e 0 desenvolvi
menlo das inslilui<;oes e empresas de propriedade 
eslalal e a sua expansao de acordo com as neces
sidades da economia; 

e) promover 0 desenvolvimenlo cooperalivo e 0 apoio 
a produ<;ao familiar; 

f) eslimular e apoiar 0 exerclcio da inicialiva privada. 

Artigo 154 

1. Compele ao Primeiro-Minislro, sem prejuizo de oulras 
alribui<;oes conliadas pelo Presidenle da Republica e por lei, 
assistir e aconselhar 0 Presidenle da Republica na direc<;ao do 
Govemo_ 

2. Compele, nomeadamenle, ao Primeiro-Minislro: 
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a) assislir 0 Presidenle da Republica na elaboracao do 
programa do Governo; 

b) aconselhar 0 Presidenle da Republica na cria<;ao de 
rninish~rios e comissoes de nalureza rninislerial e na 
nomeacao de membros do Governo e oulros dirigonl os 
governamenlais; 

c) elaborar e prop~r 0 plano de Irabalho do Governo ao 
Presidenle da Republica; 

d) garanlir a execucao das decisoes dos 6rgaos do 
Eslado pelos membros do Governo; 

e) convocar e presidir a reunioes do Conselho de 
Minislros deslinadas a Iralar da implemenla<;ao das 
polilicas delinidas e oulras decisoes; 

I) coordenar e conlrolar as aclividades dos minislerios 
e oulras inslijuicoes governamenlais; 

g) supervisar 0 luncionamenlo lecnico'adminislralivo do 
Conselho de Minislros. 

Artigo 155 

1. Nas rela<;oes com a Assembleia da Republica. compele 
ao Primeiro-Minislro: 

a) apresenlar a Assembleia da Republica 0 programa do 
Governo, a proposla do Plano e do Or<;amenIO; 

b) apresenlar os relal6rios do Governo; 
c) expor as posi<;oes do Governo peranle a AsscmblCI3 

da Republica. 

2. No exercicio deslas funcoes, 0 Primeiro-Minislro e as· 
sistido pelos membros do Conselho de Minislros por ele de
signados. 
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Artlgo 156 

Os membros do Conselho de Ministros respondem perante 0 

Presidente da RepUblica e 0 Primoiro-Ministro pela aplicac;:ao 
das decisoes do Conselho de Ministros na area da sua com
pet€mcia. 

Artigo 157 

1. Os actos normativos do Conselho de Ministros reves
tem a lorma de decreto. As demais decisoes do Conselho 
de Ministros tomam· -ii- forma de resoluc;:ao. 

2. Os decretos e as resoluc;:o;SSao - assinados pelo Pri
meiro-Ministro e publicados no Boletim da Republica. 

CAPiTULO V 

CONSELHO NACIONAL DE DEFESA E SEGURANC;A 

Artlgo 158 

1. 0 Conselho Nacional de Defesa e Seguranc;:a e 0 6rgao 
consultivo do Presidente da Republica na sua qualidade de 
Comandante-Chefe das Forc;:as de Delesa e Seguranc;:a para 
assuntos relalivos it soberania nacional, integridade territorial, 
defesa do poder democraticamente instituido e it seguranc;:a da 
Nac;:ao moc;:ambicana. 

2. 0 Conselho Nacional de D·efesa e Seguranc;:a e presidido 
pelo Presidente da Republica. 

Artlgo 159 

Sao, nomeadamente, competilncias do Conselho Nacional 
de Defesa e Seguranc;:a: 
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a) pronunciar-se sobre 0 est ado de guerra antes da sua 
declarac;:ao; 

b) pronunciar-se sobre a supensao das garantias consti
tucionais e a declarac;:ao do est ado de sitio ou do es
tado de emerg€mcia; 

c) dar parecer sobre os criterios e condic;:6es de utili
zac;:ao de zonas de protecc;:ao total ou parcial des
tinadas a delesa e seguranc;:a do territ6rio nadonal: 

d) analisar e acompanhar iniciativas de outros 6rg.1os do 
Estado que visem garantir a consolidac;:ao da inde
pend€mcia nadonal, a consolidac;:ao do poder politico e 
a manutenc;:ao da lei e da ordem. 

Artlgo 160 

A composic;:ao, organizac;:ao e luncionamento do Conselho 
Nacional de Defesa e Seguranc;:a sao fix ados nos termos da lei. 

CAPiTULO VI 

TRIBUNAlS 

SEcC;;Aol 

PRINClplOS GERAIS 

Artlgo161 

1. Os tribunais tem como objectivogarantir e reforc;:ar a lega
Iidade como inslrumento da estabilidade juridica, garantir 0 res
peito pefas leis, assegurar os direitos e liberdades dos cidadaos, 
assim como os interesses juridicos dos diferentes 6rgaos e enti
dades com existencia legal. 
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2. Os tribunais educam os cidadaos no cumprimento yo· 
luntario e consciente das leis. estabelecendo uma justa e harmo· 
niosa convivllncia social. 

3. Os tribunais penalizam as violac;;oes da legalidade e de
cidem pleitos de acordo com 0 estabelecido na lei. 

Artigo 162 

Em nenhum caso os tribunais podem aplicar leis o~ principios 
que olendam a Constiluic;;ao. 

Artigo 163 

As decisoes dos tribunais sao de cumprimenlo obrigalorio 
para todos os cidadaos e demais pessoas juridicas e pre
valecem sobre as de outras autoridades. 

Artigo 164 

1. No exercicio das suas funcoes. os juizes sao independen
les e apenas devem obediencia a lei. 

2. Os juizes tern igualmente as garantias de imparcialidade e 
irresponsabilidade. 

Arligo 165 

1. Os juizes resporrdem civil. criminal e disciplinarmente 
por actos praticados no exercicio das suas func;;oes apenas 
nos casos especialmente previstos na lei. 

2. 0 afastamento de urn juiz de carreira da func;;ao judicial 
so pode beormr nos termos legalmente ·estabelecidos. 

Artigo 166 

Os juizes nao podem. em exercicio. desempenhar qualquer 
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outra.luncao publica ou privada. exceptuada a actividade do
cente ou de investigac;;ao. 

Artigo 167 

1. Na Republica de M<><;ambique exislem os seguinles Iri' 
bunais: 

a) 0 Tribunal Supremo e oulros Iribunais judieiais: 
b) 0 Tribunal Admlnislralivo; 
c) os tribuna is mililares; 

.d) os tribunais aduaneiros; 
e) os Iribunais fiseais; 
f) os tribunais marilimos; 

g) os tribunais do trabalho. 

2. Nao e permitida.a constiluic;;ao de tribunais exclusiva
mente deslinados ao julgamento de certas calegorias de crimes 
alem dos expressamente previstos na Constituic;;ao. 

SECC;;AOII 

TRIBUNAL SUPREMO 

Artigo 168 

1. Na Republica de M<><;ambique. a lunc;;ao jurisdicional C 
exercida atraves do Tribunal Supremo e demais tribunais esta· 
belecidos na lei. 

2. 0 Tribunal Supremo e 0 mais alto orgao judicial com 
jurisdicao em todo 0 terri Iorio nacional. 

3. 0 Tribunal Supremo garante a aplicac;;ao unilorme da lei. 
ao servico dos interesses do povo m<><;ambicano. 
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Artlgo 169 

o Tribunal Supremo funciona: 

a) em sec90es, como tribunal de prime ira e segunda 
inst1incia; 

b) em plenario, como tribunal de segunda insliincia e de 
insl1incia unica, nos casos expressamente previstos 
nalei. 

Artlgo 170 

1. 0 J ribunal SUE~!1.mO e composto por juizes prolissionais 
e juizes eleilos, em numero a ser estapelecido por lei. 

2. Os i!!izes profiSSionais sao nome ados pelo Presidenle da 
Republica,ouvido 0 Co'nselho Superior de Magistratura Judicial. 

3. 0 eslatulo e 0 periodo de exercicio das fun90es de 
Presidenle, Vice·Presidente e de juiz profissional do Tribunal 
Supremo sao definidos por lei. 

4. A ~ao de juizes do Tribunal Supremo compele a 
Assembleia da Rep~iiiiCa. 

5. Podem ser eleilos como juizes do Tribunal Supremo, os 
cidadaos mO<fambicanos com idade superior a Irinla e cinco 
anos, sendo os demais requisitos e dura9ao do respectiv~ 
mandalo fix ados por lei. . 

Artigo 171 

1. Nos julgamenlos a male ria de direilo e sempre decidida 
pelos juizes profissionais. 

2. Os M.z~s~ei!os participam apenas nos julgamenlos em 
primeira insl1incia. - ..... . _ ..... _.- -.-

Artlgo 172 

A lei regula a compeliincia, a composi~ao, a organiza~ao e 0 

funcionamenlo do Conselho Superior da Magislralura Judicial. 
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SEcC;Ao III 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

Artigo 173 

1. 0 controlo da legalidade dos actos administrativos e a 
fiscaliza9ao da legalidade das despesas pUblicas cabe ao T rio 
bunal Administrativo. 

2. Compete, nomeadamente, ao Tribunal Adminislrativo: 

a) julgar as aC90es que lenham por objecto litigios emer· 
gentes das rela~oes juridicas administrativas; 

b) julgar os recursos contenciosos inlerpostos das deci· 
soes dos 6rgaos do Estado. dos seus respectiv06 
tilulares e agenles; 

c) apreciar as conI as do Eslado; 
d) exercer as demais compel~ncias atribuidas por lei. 

Artlgo 174 

A lei regula a competencia, a organiza<;ii"o. a composi~Jo eo 
luncionamenlo do Tribunal Adminislralivo. 

SEcC;AoIV 

TRIBUNAlS MIUTARES, ADUANEIROS, ASCAIS. 

MARITIMOS E DO TRABALHO 

Artlgo 175 

A compel{mcia, organiza~ao, composi~ao. e iuncionamcnto 
dos tribunais mililares, aduaneiros, fiscais. maritimos e do tra· 
balho sao eslabelecidos por lei. 
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\. '. CAPiTULO VII 

PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA· 

Artigo 176 

1. A Procuradoria-Gcral da Republica fiscaliza e controla a 
legalidade, promove 0 cumprimento da lei e participa na defesa 
da ordem juridica estabelecida. 

2. A Procuradoria-Geral da Republica e dirigida pelo Pro
curador-Geral da Republica, 0 qual e substituido, nas suas 
ausencias e impediment os, pelo Vice-Procurador-Geral da 
Republica. 

3. 0 Procurador-Geral da Republica responde peranle 0 
Chefe do Estado e presta informa9ao anual a Assembleia da 
Republica. 

4. Os Procuradores-Gerais Adjunlos sao nomeados, exo
nerados e demilidos pelo Presidente da Republica,ouvido 0 
Conselho Superior da Magislralura do Minislerio Publico. 

Artlgo 1n 

A lei delermina a orgiinica, composi9iio e funcionamenlo da 
Procuradoria-Geral da Repliblica e do Conselho Superior da 
Magislralura do Minislerio Publico. 

Artigo 178 

1. 0 Minislerio Publico conslitui uma magistratura hierar
quicamente organizada, subordinada ao Procurador-Geral da 
Republica. 

2. No exerclcio das suas fun90es, OS magislrados e agentes 
do Ministerio Publico esliio sujeilos a crilerios de legalidade, 
objeclividade, isen9ao e exclusiva sujei9ao as direclivas e 
ordens previslas na lei. 
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Artlgo 179 

o Minislerio Publico representa 0 Estado junto dos tribunais. 
controla a legalidade e os prazos das deten¢es. dirige a ins· 
tru9ao dos processos-crime, exerce a aC930 penal e assegura 
a defesa juridica dos menores, ausentes e incapazes. 

CAPiTULO VIII 

CONSELHO CONSTITUCIONAL 

Artigo 180 

o Conselho Conslilucional e um 6rgiio de compet{mcia es· 
pecializada no dominic das que sloes jurldico-constitucionais. 

Artigo 181 

1. Compete ao _Conselho Conslitucional: ._--_ ... -... 

a) apreciar e declarar a inconstitucionalidadc e a ilcgali· - .. 
dade dos actos legislativos e normativos dos 6rg30S do 
Eslado; 

b) dirimir conllilos de compelencia entre os 6rg30s de 
soberania; 

c) pronunciar-se sobre a legalidade dos relercndos. 

2. No dominio especilico das elei90es, cabe ainda ao Con· 
selho Constilucional: 

a) supervisar 0 processo eleiloral; 
b) verificar os requisilOS legais exigidos para as can

didaturas a Presidenle da Republica: 
c) apreciar, em ultima insliincia, as reclama<;6es elci· 

torais; 
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d) validar e proclamar os resultados linais do processo 
eleijoral. 

Artigo 182 

1. As delibera~oes do Conselho Constitucional nao sao 
passlveis de recurso. 

2. As deliberaGoes do Conselho Constitucional sao publi
cadas no Boletim da Republica. 

Artigo 183 

Podem solicitar a declaraGao de inconstitucionalidade ou de 
.. ilegalidade ao Conselho Constitucional: 

a) 0 Presidente da Republica; 
b) 0 Presidente da Assembleia da Republica; 
c) 0 Primeiro-Ministro; 
d) 0 Procurador-Geral da Republica. 

Artigo 184 

A composiGao, organizaGao, luncionamento e 0 processo de 
iiscalizaGao e controio da constitucionalidade e legalidade dos 
actos normativos e as demais competencias do Consetho 
Constitucional sao lixados por tei. 

CAPiTULO IX 

ORGAoS LOCAlS DO ESTADO 

Artigo 165 

1. as 6rgaos locais do Estado him como objectiv~ organi
zar a participaGao dos cidadaos na soluGao dos problemas 
pr6prios da sua comunidade e promover 0 desenvolvimento 
local. 
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2. a lortalecimento dos 6rgaos locais serVe 0 aprolunda· 

mento da democracia e contribui para a integra~ao e unidade 
nacionais. 

Artlgo 166 

1. as 6rgaos locais do Estado consistem em 6rgaos re
presentativos e 6rgaos_executivos. 

2. as 6rg~oSrepresentativos s~o constituidos por cidadaos 
eleijos pelos eleitores de uma determinada area ter~aC ----3. as 6rgaos executivos sao desiqnados nos termos da lei. 

Artlgo 187 

as 6rgaos representativos tomam decisoes obrigat6rias na 
area dassuas competbncias, criam as comissoes necessarias 
a realiza~ao das suas atribui¢es e responsabilizam individual
mente os seus membros pela execuc;:ao de tare las especilicas. 

Artlgo 188 

as 6rgaos executivos garantem, no respectivo territ6rio. 
a . realiz~aoae tarelas e programas econ6micos, cu~urais e 
socia is de interesse local, observando 0 estabelecido na 
ConstijuiG30 e as deliberaGoes da Assembleia da Republica. 
do Conselho de Ministros e dos 6rgaos do Estado do escalao 
correspondente ou superior. 

Artlgo 189 

as 6rgaos executivos prestam contas aos 6rgaos represen
tativos. 

Artigo 190 

A lei estabelece a organizaGao, as compet€mcias e 0 luncio
namento dos 6rgaos Iocais do Estado. bem como a lorma legal 

dos respectivos actos. 
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Arligo 19,1 

. ,. 
A rev09ayaQ. e a remlncia do mandato dos membros dos 

6rgaos representativos sao reguladas por lei. 

CAPiTULO X 

INCOMPATIBILIDADES 

Arllgo 192 

1. Os cargos de Presidenle da Republica, Presidente da As
sembleia da Republica, Primeiro-Ministro, Presidente do Tribunal 
Supremo, Vice-Presidente do Tribunal Supremo, Presidenle do 
Conselho Conslilucional, Presidente do Tribunal Adminislralivo, 
Procurador-Geral da Republica, Vice-Procurador Geral da 
Republica, Governador Provfncial e Secrelario de Estado, sao 
incompaliveis entre si. 

2. A qualidade de membro do Governo e igualmente 
incompalivel com os cargos releridos no numero anterior, 
exceptuando-se 0 de Presidente da Republica e 0 de 
Primeiro-Ministro por serem membros do Governo. 

3. A lei deline oulras incompalibilidades. 

TiTULO IV 

SiMBOlOS, MOEDA 
E CAPITAL DA REPUBLICA 

Arllgo 193 

A bandeira nacionaltem cinco cores: vermelho, verde, preto, 
amarelo dourado e branco. 
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As cores representam: 

vennelho - a resistencia secular ao colonialismo. a luta 
armada de liberta9ao nacional e a delesa da 
soberania; 

verde - as riquezas do solo; 
preto - 0 continente africano; 
amarelo dourado - as riquezas do subsolo; 
branco - a justeza da luta do povo m<><;:ambicano e a 

paz. 

De cima para baixo eslao dispostos horizontalmente 0 verde. 
o prelo a 0 amareio dourado ahemados por laixas brancas. Do 
lado esquerdo, 0 vennelho ocupa 0 Iri~ngulo no centro do qual 
sa encontra uma est rei a lendo sabra ela urn livro. ao qual se so· 
brep6em uma anna e uma enxada cruzadas. 

A estrela simboliza 0 espfrijo de solidariedade internacional 
do povo m<><;:ambicano. 0 livro, a enxada e a arma simbolizarn 0 
estudo, a produ930 a a delesa. 

Arllgo 194 

o emblema da Republica de M09ambique contem como 
elementos centrais urn livro. uma arma e uma enxada, 
dispostos em cima do mapa de M<><;:ambique, e represen· 
tando respectivamente: a eduCa9ao, a defesa e vigilancia, 0 

campesinato e a produ9ao agricola. 
Por baixo do mapa esta representado 0 oceano. 
Ao centro, 0 sol nascente, simbolo de nova vida ern 

constru9ao. 
A delimitar este conjunto esta uma roda dentada, simboli

zando os operarios e a industria. 
A circundar aroda dentada encontram·se a direita e a es

quelda, respectivamente, uma planta de milho e espiga e uma 
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cana de a911car simbolizando a riqueza agricola. No cimo. ao 
centro. uma estrela simboliza 0 espirito de solidariedade inter· 
nacional do povo mo<;ambicano. 

Na parte inlerior esta disposta uma laixa vermelha com a 
inscri<;ao "Republica de Mo<;ambique". 

Artigo 195 

A letra e a musica do hino nacional sao estabelecidas 
por lei. 

Artlgo 196 

A moeda nacional II 0 Metical. 

Artlgo 197 

A capital da Republica de Mo<;ambique II a cidade de 
Maputo. 

TiTULO V 

REVISAo DA CONSTITUICAo 

Artlgo 198 

1. 'As ~Iiva~ do altora<;1\o da Constituir,ao sAo p!OeOS!<ls 
pelo !,r~§lden!e da Republica ou por u~ ter<;o. pelo menos. dos 
deputados da Asse!!!.~!l.i!l da Republica. 

2. As propostas de altera<;ao devem ser depositadas na As· 
sembleia da Republica noventa dias antes do inicio do debate. <00 __ _ 

Artlgo 199 

1. Quando as propostas de revisao impliquem altera<;1\o 
lundamental dos direitos dos cidadilos e da organiza<;ilo dos 
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poderes publicos. a proposta de revisao adoptada pela Assem· 
bleia da Republica II submelida a debate pUblico e levada a 
relerenQQ, 

2. Os resultados do relerendo e 0 lexto conslitucional aplo, 
vado sao adoptados pela Assembleia da Republica sob a. 10lma 
de lei constilucional e mandados publicar pelo Presidento da 
Republica. 

3. Nos restantes casos a alterar;ao da Conslitui<;ao Ii apro
vada por maioria de dois ter<;os dos deputados da Assembleia da - ______ 0.- .. 

Republica. 

TiTULO VI 

DISPOSICOES FINAlS E TRANSIT6RIAS 

Artlgo 200 

As normas constitucionais prevalecem sobre todas 
as rest antes normas do ordenamento juridico. 

Artlgo 201 

Na Republica de Mo<;ambique as leis 56 t~m eleilos 
retroactivos quando beneliciem os cidadaos e outras pessoas 
juridicas. 

Artlgo 202 

Ate a entrada em luncionamento do Conselho Consli. 
tucional. as suas compelencias sao exercidas pelo Tribunal 
Supremo. 
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Artlgo 203 

A legislac;ao anlerior que nao for conlraria II Consliluic;ao 
c manl~m-s,e em vigor al~ ,que seja modilicada ou revogada. 

Artlgo 204 

. 1. Al~ II realizac;ao das eleic;6es gerais, 0 Presidenle da 
RepUblica de Moc;ambique e 0 Presidenle do Partido Frelimo. 

2. 0 dispoSlo no artigo 118 quanlo II eleic;ao e ao mandalo do 
Presidenle da RepUblica enlra em vigor aquando da realizac;ao 
das pr6ximas eleic;6es presidenciais. 

Artlgo 205 

1. 0 mandalo dos depulados da Assembl,eia Popular 
permanece valido al~ II realizac;ao de eleic;6es gerais nos 
lermos eSlabelecidos na presenle ConsliluiC;i!o. 

2. 0 mandalo dos depulados das assembleias do Povo dos 
reslanles niveis lerr~oriais permanece valido ale II realizac;ao 
das eleic;6es locais, nos lermos da lei eleiloral. 

Artlgo 206 

A Consliluic;ao enlra em vigor no dia 30 de Novembro 
de 1990. 

Aprovada pela Assembleia Popular aos 2 de Novembro de 
1990. - 0 Presidenle da Assembleia Popular, Marcelino dos 
Santos. 

Publique-se. 

o Presidenle da Republica, JOAQUIM ALBERTO CHISSANO, 

70 

Registo:0834IFBMl90 

50000 exempJares 

Composto na GRAFIGEST 

Impresso nas Olicinas GrAficas da MINE ;,VA CENTRAL 

Publlcado com 0 .polo da FUNDAC;Ao FRIEDRICH EBERT 

1990 - Maputo - Mo~ambiqu. 

--------,-----------



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

'. 
I 
I 
I 

Appendix B: Draft Electoral Law (August 1992) 



• 
REPUBLICA DE HOCAHBIQUE 

ASSEHBLEIA DA REp·UBLICA 

PROJECTO DE LEI ELEITORAL 

KAPUTO, AGOSTO 1992 , 

I .. 
i 



.. 
t 
" 

t • 

0' 

• REPUBLICA DE HOCAHBIQUE 

PROJEC"I'U DE LEI EJ·EITURAL 

• TITULO I 
DISPOSICOES GERAIS 

• CAPITULO I 
Prinoipies Fundamentais 

ARTIGO 1 
(Ambite da Lei) 

o quadro juridico do Recenseamento 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 1. A presente lei estabelece 

Eleitoral dos cidad~os. a 
e a eleicao dos Deputados 

eleic~o do Presidente da Repdblica I 
da Assembleia da Repdblica. 

2. Lei especial regula a eleicao dos 6rgaos locais. 

ARTIGO 2 
(Prinoipie Bleotive) 

I 
o Presidente da Repdblica e os 
Repdblica s~o designados mediante 
universal. igual. directo o' secreto 
termos da presente lei. 

Deputados da Assembleia da I 
eleicao baseada no sufragio 
e peri6dico dos cidadaos nos 

I 
ARTIGO 3 

I 
1. 0 sufragio e um direito pesseal. inalienavel e irrenunciavel 

(Direito e Dever do Sutr6gio) 

e 0 seu exercicio constitui um dever civico. I 
2. 0 recenseamento eleitoral dos cidadaos e condicao 

indispensavel para 0 exercicio do direito de voto. 

ARTlGO 4 I 
(Liberdade, I~ualdade e Iaparoialidade) 

o processo eleitoral implica 
igualdade das candidaturas 
pdblicas e privadas. 

e 
a liberdade de 
imparcialidade 

ARTlGO 5 
(Haroaole da Data daB Bleio~eB) 

propaganda. a I 
das entidades 

1. Compete ao Presidente da Repdblica 
Presidenciais e Legislativas. 

convocar as eleicoes 

I 
I 
I 

:1:. t::,;. ~:'.- _ 



I~ 

I. 
I~ 

• 

f 
I. 
I~ 

I 
t If 
I 
1 , 
I 
I, 

, 

I 
I 

; 

~ 

2 

2. 0 Decreto Presidencial da convocacao das eleicoes especifica 
a data da sua realizacao. 

3. As primeiras eleicoes gerais serao realizadas 
silumtaneamente 
Assembleia da 
consecutivos, em 

para 0 Presidente da Republica e para a 
Republica, e decorrem em do is dias 

todo 0 territ6rio nacional. 

4. A mar cacao da data das eleicoes a que se refere 0 numero 
anterior faz-se com antecedencia minima de sessenta dias. 

ARrIGO 6 
(Tutela Jurisdicional) 

1. 0 julgamento da regularidade e da validade dos actos do 
processo eleitoral compete a Comissao Nacional de Eleicoes. 

2. Das decisoes da Comissao Nacional de Eleicoes cabe recurso 
para 0 Conselho Constitucional. 

ARrIGO 6 (a) 
(Tutela Jurisdicional) 

o julgamento da regularidade e da validade dos actos do processo 
eleitoral compete ao Conselho Constitucional. 

ARrIGO 7 
(Observaoio Interna010nal) 

o recenseamento eleitoral e demais actos referentes ao processo 
eleitoral, relativamente as primeiras eleicoes gerais 
multipartidarias estao sujeitos a verificacao e fiscalizacao de 
observadores internacionais nos termos da legislacao especifica. 

ARTIGO 8 
(Adainistraoio do Bstado) 

o recenseamento eleitoral e demais actos do processo eleitoral 
para as primeiras eleicoes gerais, decorrem em todo 0 espaco do 
territ6rio nacional sob jurisdicao efectiva da Administracao do 
Estado. 

ARrIGO 9 
(Ap11oaolo no Teapo) 

As eleicoes regem-se pela lei em vigor ao tempo 
ou havendo vacatura do cargo de Presidente 
dissolucao da Assembleia da Republica, pela 
momento da verificacao destes factos. 

da sua convocacao 
da Republica ou 

lei em vigor no 
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CAPITULO II 

Capacidade Bleitoral Activa 

ARTIGO 10 
(Capao1dade Ble1toral Aot1va) 

3 

1. Sao eleitores os cidadaos mocambicanos, de ambos os sexos 
que a data da eleicao sejam maiores de 18 anos, regularmente 
recenseados como eleitores e nao estejam abrangidos por 
qualquer das incapacidades previstas na presente lei. 

2. Os cidadaos mocambicanos nao 
territ6rio nacional gozam de 
para as eleicoes legislativas. 

residentes 
capacidade 

habitualmente no 
eleitoral activa 

ARTIGO 11 
(Hooamb1canos Res1dentes no Bstranieiro) 

1. Os cidadaos mocambicanos residentes no estrangeiro sao 
eleitores desde que preencham uma das condiooes seguintes: 

a} terem emigrado de Mocambique a menos de 5 anos a data 
do inicio de recenseamento eleitoral; 

b} residem fora do territ6rio nacional em virtude de 
missao de Estado ou de s~rvico publica reconhecido como 
tal pela autoridade competende, ou serem conjuge ou 
filhos de quem se encontra nessa situacao e com eles 
residam. 

2. Sao tambem eleitores os cidadaos mocambicanos residentes no 
estrangeiro que ten ham emigrado a mais de cinco anos a data 
do inlClO do recenseamento, desde que a ultima visita ao 
pais tenha ocorrido a men os de dois anos. 

3. Os cidadaos 
direito de 
diplomatica 

mocambicanos residentes no estrangeiro exercem 0 
sufragio junto da respect iva representacao 

da Republica de Mocambique. 

ARTIGO 12 
(Incapacidade Bleitoral Aotiva) 

Hao sao eleitores: 

a} os interditos por sentenca com transito em julgado; 

b} os notoriamente reconhecidos como elementos 
estejam interditos por sentenca, quando 
estabelecimentos psiquiatricos ou como tal 
junta medica; 

ainda que 
internados 
declarados 

nao 
em 

por 

c} os delinquentes condenados em pena de 
doloso de delito comum enquanto nao 

prisao por crime 
haja expirado a 
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respetiva pena e os que se encontrem judicialmente privados 
dos seus direitos politicos; 

d) aqueles que. por sentenca judicial ten ham side privados dos 
seus direitos politicos; 

e) os cidadaos sob regime de prisao preventiva . 

• TITULO II 
ORGAKIZACAO DO PROCBSSO BLBITORAL 

• CAPITULO I 
ComissAo Kaoional de Bleio~es 

ARTIGO 13 
(DefinioAo) 

A Comissao 
organizacao. 
realizacao do 
relactivas ao 

Nacional de Eleicoes e 0 6rgao responsavel pela 
direccao. coordenacao. execussao. conducao. 
recenseamento eleitoral e de todas as actividades 

processo eleitoral. 

ARTIGO 14 
(lfatuuza) 

A Comissao Nacional de Eleicoes e um 6rgao aut6nomo e 
independente de todos os poderes de Estado. 

ARTIGO 15 
(CoIlPosioio) 

1. A Comissao Nacional de Eleicoes e constituida por: 

a) um Juiz Conselheiro do Tribunal Supremo que 
pelo Conselho Superior 

o 
da 

b) 

presidente e e eleito 
Magistratura Judicial; 
um Juiz Conselheiro do Tribunal 
indicado pelo presidente deste 6rgao; 

Administrativo, 

c) cinco cidadaos escolhidos pelo seu reconhecido merito. 

d) 

idoneidade moral e profissional. designados pelo 
Presidente da Republica; 
um representante do Conselho Superior da Comunicacao 
Social; . 

e) um representante do Ministerio dos Negocios 

f) 
g) 

Estrangeiros; 
o Director-Geral do orgao de Administracao Eleitoral; 
cinco representantes dos partidos politicos ou 
coligacao de partidos, escolhidos por estes a medida 
que se forem constituindo nos termos da lei dos 
partidos politicos, com excepcao da Renamo; 
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h) sete cidadios escolhidas pelo seu 

idoneidade moral e profissional 
Renamo. 

reconhecido merito, 
apresentados pela 

2. 0 exerC1ClO de cargo de membro da Comissao Nacional de 
Eleicoes e os seus orgios e incompativel com a qualidade de 
candidato a deputado e candidato a Presidente da Republica. 

ARTIGO 16 
(Coapetincias) 

1. Compete a Comissao Nacional de Eleicoes: 

a) zelar pela aplicacao das disposicoes constitucionais e 
legais relativas ao processo eleitoral; 

b) estabelecer medidas para que 0 processo eleitoral se 
desenvolva em condicoes de plena liberdade, justica e 
transparencia; 

c) organizar e dirigir 0 recenseamento eleitoral e 0 

processo eleitoral; 
d) assegurar a igualdade de tratamento dos cidadaos em 

todos os actos do recenseamento eleitoral e em todas as 
operacoes eleitorais; 

e) assegurar a igualdade de oportunidade e de tratamento 
das diversas candidaturas; 

f) registar as coligacoes dos partidos para fins 
eleitorais; 

g) aprovar os modelos de boletim de recenseamento, de 
caderno de recenseamento eleitoral, do cartao do 
eleitor, de boletim de voto, modelos de carimbo e de 
actas de votacao das assembleias de voto e quaisquer 
outros impressos ou materiais a serem utilizados no 
processo eleitoral; 

h) aprovar os regulamentos, as instrucoes e directivas 
respeitantes a conducao do recenseamento eleitoral e do 
processo eleitoral, que sao publicados na I serie do 
Boletim da Republica; 

i) efectuar os sorteios referentes a lista dos candidatos; 
j) determinar os locais de constituicao e funcionamento 

das assembleias de voto de acordo com as propostas dos 
orgaos eleitorais de escalao inferior; 

1) promover atraves dos orgios de comunicacao e outros 
meios de difusao massiva a educaCBo e 0 esclarecimento 
civicos dos cidadaos sobre as questoes inerentes ao 
processo eleitoral; 

m) proceder a distribuicao dos tempos de antena na radio e 
televisao pelas diferentes candidaturas; 

n) apreciar a regularidade das contas eleitorais; 
0) garantir que as autoridades competentes criem as 

condicoes de seguranca necessarlas a realizacao das 
eleicoes em todo 0 territ6rio nacional; 
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p) proceder ~s operacoes de apuramento dos 
eleic6es e mandar publicar na I s6rie 
Republica as seus resultados apes 
proclamacao; 

6 

resultados das 
do Boletim da 

validacao e 

q) participar ao Hinist6rio Publico quaisquer actos de 
ilicito eleitoral de que tome conhecimento; 

r) desempenhar as demais funcbes que Ihe sejam atribuidas 
pelo Governo e pela presente lei. 

2. No exercicio das suas competincias e atribuic~es 
Nacional de Eleicoes nao pode dicidir em termos 
as disposicoes referentes ao processo eleitoral 
do Acordo Geral de Paz, aprovado pela lei nQ. 
1992. 

• ARTIGO 17 
(Oralo de Administraoio Eleitoral) 

a Comissao 
contrarios 
constantes 
de de 

1. No exercicio das suas competincias e atribuicoes a Comissao 
Nacional de Eleicoes 6 apoiada por urn orgao designado de 
Secretariado Teanico de Administracao Eleitoral cujo 
funcionamento sera resulado 'por Decreto do Conselho de 
Ministros. 

2. 0 Secretariado Tecnico de Administracao Eleitoral e urn orgao 
permanente e subordina-se a Comissao Nacional de Eleic~es 
apenas durante 0 funcionamento desta. 

3. 0 Secretariado Tecnico de 
p~r urn Director-Geral, 
Republica. 

Administracao Eleitoral e dirigido 
designado pelo Presidente da 

ARTIGO 16 
(Dever de Colaboraoio) 

Os orgaos e agentes da Administracao Publica, entidades privadas 
e os partidos politicos estao obrigados a prestar a Comissao 
Nacional de Eleicoes e seus ergaos 0 apoio e colabotacao 
necessarlas ao eficaz exercicio das suas funcoes, bem como 
prestar as informacoes que forem solicitadas. 

ARTIGO 19 
(Dever Espeoial de Colaboraoio) 

1. Os orgaos da Administracao Central do Estado, assim como as 
autoridades administrativas locais sao obrigados a prestar a 
Comissao Nacional de Eleicoes e seus 6rgaos, 0 apoio e 
colaboracao necessarios a realizacao das operaooes do 
recenseamento eleitoral e do sufragio. 

2. As instituiooes das foroas de manutenoao da lei e da ordem 
ficam obrigadas a tomar todas as providencias necessarias a 
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manutencao da ordem publica e a estabilidade, durante a 
pratica dos actos eleitorais. 

ARTIGO 20 
(FuncionlUlento) 

1. A Comissao Nacional de Eleicoes funciona regularmente em 
plenario, podendo adoptar outras formas de funcionamento e 
toma as suas deliberacoes por consenso. 

2. A Comissao Nacional de Eleicoes aprovara 0 seu regimento 
interno. 

AItTlGO 21 
(Orilos) 

Sao 6rgaos da Comissao Nacional de Eleicoes: 

a) as Comissoes Provinciais de Eleicoes; 

b) as Comissoes Distritais de Eleicoes. 

ARTIGO 22 
(Co.posiOio da Co.iaalo Provinoial de Bleio~ea) 

As Comissoes Provinciais Eleicoes sao compostas por: 

a) JUlZ Presidente do Tribunal Judicial Provincial que a 
preside; 

b) tres cidadaos escolhidos pelo seu reconhecido merito, 
idoneidade moral e profissional, designados pelo Governador 
Provincial; 

c) dois tecnicos designados por cada 
governarnentais responsaveis 'pela 
registo civil dos cidadaos; 

d) urn representante de 
medida que se forem 
partidos. 

cada partido 
constituindo, 

ARTlGO 23 
(Coapet&nclas) 

urn dos departarnentos 
adrninistracao local e 

politico ou 
nos termos 

coligacao a 
da lei dos 

1. Compete as Comissoes Provinciais de Eleicoes: 

a) 
b) 

presente lei; 
assegurar a 

disposicoes da 
do recenseamento 

coordenar ao seu nivel a implementacao da 
controlar 0 processo eleitoral e 
observancia da Constituicao e das 
presente lei durante a realizacao 
eleitoral e do sufragio; 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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c) participar ao Hinisterio Publico quaisquer actos de 
ilicito eleitoral de que tome conhecimento; 

d) efectuar 0 apuramento de votos e registar os resultados 
das votacoes ao seu nivel; 

e) receber as reclamacoes sobre 0 processo eleitoral e 
encaminha-las a Comissao Nacional de Eleicoes; 

f) remeter a Comissao Nacional de Eleicoes as actas dos 
resultados eleitorais. 

2. Compete ainda as Comissoes Provinciais de Eleicoes a 
execussao de instrucoes e directivas emanadas da Comisslo 
Nacional de Eleicoes. 

A~IOO U 
(Composic!o das Comiss~es Distritais 

de Bleic~es) 

As Comissoes Distritais de Eleicoes slo compostas por: 

a) juiz Presidente do Tribunal Judicial Distrital 
substituto, que a preside; 

b) tres cidadaos escolhidos 
idoneidade moral e 
Administrador do Distrito; 

pelo seu 
profissional 

reconhecido 
designados 

ou seu 

merito, 
pelo 

c) dois tecnicos designados por cada um dos departamentos 
governamentais responsaveis pela administracao local e pelo 
registo civil dos cidadaos. 

A~IOO 25 
(Coapet6ncias das Co.iss~es Distritais 

de Bleic~es) 

Compete as Comissoes Distritais de Eleicoes: 

a) controlar 0 processo eleitoral e assegurar a observancia da 
Constituiclo e das disposicoes da presente lei durante a 
realizacao do recenseamento eleitoral e do sufragio; 

b) organizar e 
distribuir as 
urnas, selos 
votaclo; 

dirigir 0 processo eleitoral e em especial 
assembleias de voto os boletins de voto, as 
e outros materiais indispensaveis ao acto de 

c) dar a conhecer publicamente as listas das candidaturas 
segundo a forma de comunicacao mais eficaz em cada lugar; 

d) apurar e registar os resultados das votacoes e remeter as 
Comissoes Provinciais de Eleicoes as respectivas actas; 
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e) receber as reclama~6es sobre 

las a Comi9sl0 Provincial 
legais. 

o processo eleitoral e remeti
de Eleicoes para os efeitos 

ARTIGO 26 
(Estatutos) 

Os membros da Comissao Nacional de Eleicoes sao inamoviveis e nao 
respond em pelos actos praticados no exercicio das suas funcaes 
durante 0 seu mandato. 

ARTIGO 27 
(lnvestidura e Handato) 

1. 0 Presidente da Comissao Nacional de Eleicoes toma posse 
perante 0 Presidente da Republica. 

2. Os restantes membros da Comissao Nacional de Eleicoes tomam 
posse perante 0 Presidente desta. 

3. A Comissao Nacional de Eleicoes inicia a sua actividade com 
o numero de membros existentes a data da tomada de posse. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

4. 0 mandato dos membros da Comissao Nacional de Eleicoes 
inicia imediatamente apes a publicacao da presente lei e I 
cessa com a apresentacao do relaterio final, cento e vinte 
dias apes a publicacao do Mapa Oficial das Eleicoes. 

5. Os Presidentes das Comissaes Provinciais de Eleicoes tomam 
possa perante 0 Presidente da Comissao Nacional de Eleicoes 
e os restantes membros perante aqueles. 

6. Os Presidentes das Comissaes Distritais de Eleicaes tomam 
posse perante 0 Presidente da Comissao Provincial de 
Eleicees e os restantes membros perante aqueles. 

7. 0 mandato dos membros das Comissees Provinciais de Eleicaes 
e das Comissees Distritais de Eleicaes inicia-se com a sua 
constituicao e cessa sessenta dias apes 0 sufragio. 

ARTIGO 28 
(Direito a Subsidio) 

Os membros das Comissees de Eleicoes tem direito a um subsidio em 
termos a fixar pelo Governo. 

ARTlGO 29 
(Oroaaento) 

Os encargos com 0 funcionamento das Comissoes sao cobertos por 
dotacao orcamental do Estado a atribuir ao Secretariado Tecnico 
de Administracao Eleitoral. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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• CAPITULO II 
ReoenseaDento Bleitoral 

SBCCAO I 
Disposio~es Gerais 

ARTIGO 30 
(Regra Geral) 
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o recenseamento eleitoral e oficioso. obrigat6rio e unico para 
todas as eleic~es por sufr6gio directo e universal. 

ARTIGO 31 
(UniverBalidade) 

Todos os cidadaos de nacionalidade mocambicana. devidamente 
comprovada. residentes no pais ou no exterior e com dezoito an os 
de idade completos ou a completar a data da realizacao das 
eleicoes estao sujeitos ao recenseamento eleitoral. 

ARTIGO 32 
(Obrigatoriedade e OfioioBidade) 

Todo 0 cidadao tem 0 direito e 0 dever civico de promover a sua 
inscricao no recenseamento, de verificar se esta devidamente 
registado e, em caso de erro ou omissao. de requerer a respect iva 
reotificacao. 

ARTIGO 33 
(Unioidade de Insoriolo) 

Cada cidadao s6 se pode inscrever uma vez no recenseamento . 

ARTIGO 34 
(Presunolo da Capaoidade Bleitoral) 

1. A inscricao de um cidadao no caderno de recenseamento 
implica a presuncao de que tem capaoidade eleitoral. 

2. A presuncao refer ida no numero anterior s6 pode ser ilidida 
p~r documento que a entidade recenseadora possua e Ihe seja 
apresentado. comprovativo da morte do eleitor ou de 
alteracao da respect iva capacidade eleitoral. 

ARTIGO 35 
(Ambito Territorial) 

1. 0 recenseamento eleitoral tem lugar em todo 0 territ6rio 
naoional. 
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2. As unidades geograficas de realizacao do recenseamento 

eleitoral sao: 

a) postos administrativos. localidades. cidades. vilas. 
aldeias e bairros. no interior do pais; 

b) a area de jurisdic~o consular correspondente a 
representacao diplomatica no exterior do pais. 

3. 0 Recenseamento eleitoral no 
que sejam criadas as condic~es 
controlo e acompanhamento. 

estrangeiro e realizado desde 
materiais e os mecanismos de 

ARTlGO 36 
(Local do Recenseaaento Sleitoral) 

1. 0 cidadao eleitor inscreve-se no local de funcionamento da 
entidade recenseadora da unidade geografica da sua 
residencia habitual. 

2. 0 recenseamento de cidadaos que sejam militares tern 
local de funcionamento da entidade recenseadora da 
geografica proxima da sua unidade militar. 

ARTlGO 37 
(Ambito Temporal) 

lugar no 
unidade 

o recenseamento eleitoral dos cidadaos resultante 
presente lei. vale p~r tempo indeterminado. sem 
actualizacao peri6dica, para faze-lo corresponder 
eleitores realmente existentes. 

da aplicacao da 
prejuizo da sua 
ao conjunto dos 

SBcclo II 
Sstrutura Or~lnica do Recenseaaento 

• A~IG038 
(Oralos do Reoense&mento Bleltoral) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1. 0 recenseamento eleitoral a organizado e dirigido, a nivel I 
central pela Comiss~o Nacional de Eleic~es, atravas do 
Secretariado Tacnico de Administracao Eleitoral e a sua I 
execucao incumbe a Administracao Publica por intermadio dos 
seus orgaos locais. 

2. Naas provincias. a organizacao e direccao do recenseamento 
eleitoral compete as Comissoes Provinciais Eleitorais. 

3. A nivel dos 
recenseamento 
Eleitorais. 

distritos 
eleitoral 

a organizacao e direccao do 
compete as Comissoes Distritais 

I 
I 
I 
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4. Nos postos administrativos. cidades, vilas, aldeias e 
bairros 0 recenseamento eleitoral a realizado, para efeitos 
das eleic6es gerais multipartid'rias, pelos 6rgaos locais 
at raves de brigadas do recenseamento, sob coordenacao do 
Secretariado Tacnico de Administracao Eleitoral. 

5. No estrangeiro 0 recenseamento eleitoral a realizado pelas 
miss~es diplomaticas e consulares sob a direccao da Comissao 
Nacional de Eleicoes. 

ARTlGO 39 
(Tipo e Composioio de Brigadas do 

Reoenseamento) 

1. As brigadas do recenseamento eleitoral sao fixas ou rn6veis e 
a sua identifieacao proeessa-se por nurneracao cardinal. 

2. A criacao de brigadas depende do numero de eleitores e da 
sua dispersao geografica. 

3. As brigadas do recenseamento eleitoral sao eonstituidas por 
funcionarios publicos, empregados de instituicoes privadas e 
outros cidadaos maiores de dezoito anos. com habilitac~es 
literarias minimas de 6~ classe. a serem selecionados pelos 
6rgaos locais sob direccao do Secretariado Tacnieo de 
Administracao Eleitoral. 

4. Cada brigada do recenseamento eleitoral tera um minima de 
cinco elementos e um maximo de sete elementos. sem prejuizo 
de outra composicao diferente a deterrninar pelas eomiss~es 
eleitorais. de acordo com as espeeificidades locais. 

ARTlGO 40 
(Co~etincias das Brigadas do 

Recenseaaento Eleitoral) 

is brigadas do receriseamento eleitoral compete proceder a 
realizacao dos aetos do recenseamento eleitoral dos cidadaos. nas 
areas das unidades geografieas. 

ARTlGO 41 
(Posto de Recenseaaento Eleitoral) 

1. 0 posto de recenseamento eleitoral e 0 local onde funciona a 
brigada de recenseamento. 

2. 0 posto de reeenseamento eleitoral coincide sernpre que 
possivel com 0 local de funcionamento da assembleia de voto. 
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Papel dos Partidos Politioos no 

Reoenseamento Eleitoral 

ARTIGO 42 
(Colaborao!o dos Partidos Politioos) 
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1. Qualquer partido politico legalmente constituido pode 
colaborar com as brigadas de recenseamento eleitoral, 
competindo a estas. sem discriminacoes, orientar as tarefas 
do recenseamento e definir a necessidade e 0 ambito daquela 
colaboracao. 

2. A colaboracao 
elementos que 
Eleicoes ate 
recenseamento. 

dos partidos politicos faz-se atraves 
aqueles indiquem as Comissoes Distritais 

cinco dias antes do inicio do periodo 

ARTIGO 43 
(Fisoalizaoio pelos Partidos Politioos) 

de 
de 
do 

1. Os partidos politicos legalmente constituidos tem poderes de 
fiscalizacao dos actos de recenseamento eleitoral para 
apreciar a sua conformidade com a lei. 

2. A fiscalizacao pelos partidos politicos realiza-se atraves 
de fiscais p~r eles indicados e cujos nomes sao comunicados 
as Comissoes Provinciais de Eleicoes e as Comissoes 
Distritais de Eleicoes. 

3. Na falta de comunicacao ptevista no numero anterior, 
entende-se que os partidos politicos nao pretendem indicar 
quem os represente nos actos do recenseamento eleitoral. 

4. As Comissoes Provinciais de Eleicoes e as Comissoes 
Distritais de Eleicoes devem emitir credenciais para os 
fiscais e proceder a sua entrega ao partido politico 
interessado no prazo de cinco dias ap6s solicitacao, cujo 
modelo sera definido pela Comissao Nacional de Eleicoes. 

5. as partidos politicos sao representados em cada brigada por 
um fiscal, sem prejuizo da possibilidade da fiscalizacao de 
varias brigadas pela mesmo pessoa. 

ARTIGO" 
(Direito8 dos Fiscais d08 Partidos 

Politicos) 

Sao direitos dos fiscais dos partidos politicos: 

a) solicitar e obter informacoes sobre os actos do processo do 
recenseamento eleitoral; 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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b) apresentar por escrito. reclamacao e recursos das decisoes 
relativas a atribuicio da capacidade eleitoral activa. 

ARTIGO 45 
(Deveres dos Fisoais dos Partidos 

Politioos) 

Os fiscais dos partidos politicos tern os seguintes deveres: 

a) exercer uma fiscalizacao conscienciosa e com objectividade; 

b) abster-se de 
com fim de 
eleitoral. 

apresentar reclamacoes ou recursos de rna fe ou 
entorpecer a realizacao do recenseamento 

SBCCAo IV 
Operao~es do Reoenseamento Bleitoral 

ARTlGO 46 
(Determinao!o do Periodo de Insorio!o 

e de Aotualizao!o) 

1. 0 periodo de inscricao no 
territ6rio nacional e no 
data a fixar pela Comissao 

recenseamento eleitoral em todo 0 
estrangeiro. inicia e termina em 
Nacional de Eleicoes. 

2. 0 periodo da actualizacao anual do recenseamento eleitoral e 
de trinta dias e decorre no mes de Junho. 

ARTIGO 47 
(An6noio do Periodo de In.oriolo) 

A Comissao Nacional de Eleicoes. a Comissoes Provinciais e as 
Comissoes Distritais de Eleicoes anunciam atraves de editais a 
afixar nos locais publicos habituais e por meio dos 6rgaos de 
informacao nacionais e locais. 0 periodo do recenseamento 
eleitoral. ate trinta dias antes do seu inicio. 

ARTIGO 46 
(Aoe1taoio Condioional de Insorio!o) 

1. Quando. no acto de inscricao. se suscite duvidas sobre a 
sanidade mental do cidadao. pode a inscricao ser aceite sob 
condicao de 0 cidadao apresentar. no prazo de dez dias. 
documento comprovativo da sua sanidade mental. 

2. Em caso de duvidas sobre a cidadania mocambicana. 0 
interessado deve apresentar. no prazo de dez dias. a 
necessaria confirmacao a qual fica condicionada a aceitacao 
da inscricao. 
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ARTIGO 49 
(Kovo Periodo de In.oriolo) 

1. A Comissao Nacional de Eleiooes pode. a titulo excepcional. 
fixar um periodo para novas inscriooes. 

2. Podem recensear-se. durante 0 novo periodo de inscrioao. os 
cidadaos que. nao 0 estando. !eunam as seguintes condiooes: 

1. 

a) ten ham adquirido a nacionalidade Hooambicana; 

b) ten ham readquirido a capacidade eleitoral activa. com a 
reaquisiOao dos direitos civis e politicos; 

c) tenham estado impossibilitados de se recensear 
temporariamente. p~r virtude do exercicio da sua 
profissao devendo. no acto de inscrioao, apresentar 
documento que ateste tal facto, passado pelo superior 
hierarquico ou entidade empregadora; 

d) tenham estado impossibilitados p~r razoes de saude, 
devendo, no acto da inscrioao, apresentar documento que 
ateste tal facto; 

e) ten ham regressado ao pais. 

ARTIGO 50 
(Teor da InBoriolo) 

A inscrioao dos cidadaos 
completo, filiaoao, data 
endereco completo do local 

eleitores e feita pelo 
e local de nascimento, 
de residencia habitual. 

seu nome 
bem como 

• 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

2. Da inscrioao consta ainda 0 numero e arquivo do Bilhete de 
Identidade, ou do passaporte, sempre que 0 cidadao 0 exiba, I 
ou esse numero possa ser apurado, mesmo que haja expirado 0 
seu prazo de validade. 

3. Quando 0 cidadao eleitor nao possuir os documentos referidos 
no numero anterior, a identificacao far-se-a por uma das 
seguintes formas: 

a) por qualquer outr~ documento que possua fotografia 
actualizada, assinatura ou impressao digital e que seja 
geralmente utilizado para identificacao. nomeadamente. 
carta de conducao, car tao de residencia, cartao de 
trabalho, cartao de recenseamento militar, cartao de 
identificacao militar, caderneta de desmobilizado, 
car tao de refugiado emitido pelo ACNUR; 

b) reconhecimento da identidade do cidadao pela brigada do 
recenseamento; 

I 
I 
I 
I 
I 
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por dois cidad~os 
de recensearnentto, 

d) atravas da cadula pessoal, certid~o de nascirnento ou 
outr~ docurnento legal bastante . 

ARTlGO 51 
(InBoricio no Exterior do Pais) 

A inscricao no exterior do pais, faz-se com base nurn dos 
seguintes docurnentos cornprovativos da nacionalidade mocambieana: 

a) passaporte ou bi1hete de identidade mocambicanos dentro do 
prazo de validade; 

b) bilhete de identificacao de cidadao estrangeiro residente, 
actualizado, passado pelo respectivo pais; 

c) cartao de refugiado emitido pelo ACNUR. 

ARTlGO 52 
(Prooesso de InBerioio) 

1. 0 processo de inscricao dos cidadaos efectua-se mediante 0 
preenehimento do boletim apropriado, devidamente assinado 
pelo eleitor ou con tendo a sua impressao digital, easo nao 
saiba assinar. 

2. 0 boletim de inscrioao sera assinado e datado peia brigada 
de recenseamento. 

3. Se 0 eleitor nao puder assinar 0 boletim de insericao nem 
apresentar sua impressao digital por impossibilidade fisica 
not6ria deve esse facto ser anotado pela brigada de 
recenseamento no proprio boletim. 

4. 0 modele de boletim de 
Nacional de Eleicoes sob 
Administracao EIeitoral. 

inscrioao a fixado pela Comissao 
proposta do Secretariado Taenico de 

5. Os dados contidos no boletirn de inscricao serao lancados nos 
cadernos de recenseamento eleitoral a que se refere 0 artigo 
6l. 

ARTIGO 53 
(Cartlo de Bleitor) 

1. No acto de inscricao a entregue ao cidadao urn cartao do 
eleitor con forme modelo a determinar peia Comissao Nacional 
de Eleicoes sob proposta do Secretariado Taenico de 
Administracao Eleitoral, devidamente autenticado pela 
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brigada de recenseamento. comprovativo de sua inscric~o e de 
qual constam obrigatoriamente: 

a) 0 numero de inscricao; 
b) 0 posto e unidade geografica de recenseamento; 
c) 0 nome do eleitor; 
d) data e local de nascimento; 
e) impressao Digital; 
f) numero e arquivo do bilhete de identidade. 

2. Em caso de extravio de cartao. 0 eleitor deve comunicar 0 

facto ao posto de recenseamento ou as autoridades de 
aministracao local. devendo estas emitir novo cartao com 
indicacao de tratar-se de segunda via. 

3. A emissao de nova via a que se refere 
ser feita ate ao trigessimo dia 
realizacao das eleicoes. 

A~IOO M 

o numero anterior pode 
anterior a data da 

(Kodifioaoio do No.e do Cidadlo Eleitor) 

1. Qualquer modificacao do nome do cidadao eleitor inscrito e 
comunicado a administracao local pelo competente servico. e 
ao posta de recenseamento para efeitos de alteracao na 
inscricao. 

2. A alteracao do nome do cidadao eleitor nao acarreta a 
alteracao do numero inicial da sua inscricao. 

ARTlOO 55 
(Kudanoa de Residanoia e Transferanoia 

de Insorioio) 

1. A mudanca de residencia habitual de uma unidade geografica 
de recenseamento eleitoral para outra implica a 
transferencia da inscricao. 

2. A transferencia da inscricao no recenseamento eleitoral faz
se durante 0 periodo de inscricao e pode acorrer ate um mes 
antes das eleicoes. mediante a entrega ao cidadao eleitor de 
um impresso apropriado a ser presente ao posto de 
recenseamento da unidade geografica de recenseamento da nova 
residencia. 

3. 0 duplicado da transferencia de inscricao sera. por via 
oficiosa. remetido. ate cinco dias apos a recepcao do 
pedido. para 0 posto de recen~eamento da unidade geografica 
do recenseamento ou ao 6rgao de administracao local, da nova 
residencia do cidadao eleitor. 

I 
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4. Compete a Comissao Nacional de Eleicoes aprovar 0 modelo de 
impresso de transferencia. 

ARTIGO 56 
(Prestao!o de Informaclo pelo 

Reghto .civil) 

Os Servicos de Registo Civil sao obrigados a enviar mensalmente 
as Comissoes Provinciais e Distritais de Eleicoes ou as 
autoridades de administracao local a relacao dos cidadaos 
falecidos. maiores de dezoito anos. 

ARTIGO 57 
(Informao!o Relativa a Condenados) 

As secretarias dos tribunais sao obrigados a enviar. mensalmente. 
as Comissoes Provinciais e Distritais de Eleicoes ou aos orgaos 
de administracao local. da area da residencia habitual. relacao 
dos condenados privados de capacidade eleitoral activa, nos 
termos da lei. 

ARrIGO 58 
(Informao~es sobre os Cidadlos Internados 

em Unidades Hospitalares) 

As unidades hospitalares sao obrigadas a enviar. mensalmente, as 
Comissoes Provinciais e Distritais de Eleicoes ou aos orgios de 
administracao local, da area da residencia habitual, relacao dos 
internados p~r demencia notoria, maiores de dezoito anos. 

ARrIGO 59 
(Bliminao!o de Inscrio~es) 

1. Devem ser eliminados dos cadernos de recenseamento: 

a) as inscricoes dos cidadaos eleitores que foram objecto 
de transferencia; 

b) as inscricoes dos cidadaos abrangidos pelas 
incapacidades previstas no artigo 12; 

c) as inscricoes dos cidadaos cujo falecimento for 
oficialmente confirmado por informacao prestada pelos 
Servicos do Registo Civil; 

d) as inscr icoes dos c idad aos que hajam perd ido a 
nacionalidade mocambicana nos termos da lei; 

e) as inscricoes dos cidadaos sujeitos a cancelamento em 
consequencia de reclamacao ou recurso. 

2. As eliminacoes referidas no numero anterior sao efectuadas 
ate sessenta dias antes de cada acto eleitoral. 

3. Ate cinquenta dias antes do 
Provinciais e Distritais de 

acto eleitoral, as Comissoes 
Eleicoes publicarao atraves de 
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editais a afixar nos lugares habituais durante dez dias, a 
relacao dos cidadaos que forem eliminados dos cadernos de 
recenseamento nos termos do numero 1 deste artigo, para 
efeitos de reclamacao e recurso por eliminacao indevida. 

4. As reclamacoes efectuadas nos termos 
podem ser apresentadas ate quarenta e 
termo do prazo da afixacao do respectivo 

do numero anterior 
oito horas ap6s 0 

edital. 

5. 0 prazo para a decisao da reclamacao ou 
dias. 

recurso e de quinze 

ARTlGO 60 
(Comunioaoio de Bliminao~es) 

As eliminacoes efectuadas nos termos do artigo anterior devem ser 
comunicadas as autoridades da administracao do local de 
nascimento dos abrangidos. 

SBCCAo V 
Cadernos de Recenseaaento 

ARTlGO 61 
(Elaboraoilo) 

1. A inscricao dos eleitores consta dos cadernos de 
recenseamento elaborados nos termos do artigo 50. 

2. Havera tantos cadernos quantos necessarios para que em cada 
um deles nao figurem mais de mil eleitores. 

3. Os cadernos de recenseamento' sao elaborados com recurso a 
meios mecanograficos e magneticos, ate ao nivel provincial, 
podendo os mesmos meios serem utilizados a outros niveis, 
sempre que possivel. 

4. No estrangeiro, 
obrigatoriamente 
recenseadores nao 
anterior. 

os cadernos de recenseamento sao 
dactilografados, sempre que as comissoes 

disponham dos meios referidos no numero 

5. A actualizacao dos cadernos e efectuada, consoante os casos, 
por meio de um traoo, que nao afecte a legibilidade, sobre 
os nomes daqueles que em cada unidade geografica perderem a 
qualidade de eleitores, referenciando-se a margem 0 
comprovativo da respect iva eliminacao, ou por aditamento dos 
nomes resultantes de inscrica~. 

6. Os cadernos de recenseamento sao rubricados, em 
suas folhas, pela brigada de recenseamento e tem 

~ ~~" abertura e de encerramento, p~r ela subscritos. 

todas as 
termos de 

& 
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7. A numeracao dos cadernos de recenseamento deve coincidir com 
a numeracao do boletim de recenseamento e do cartao de 
eleitor. 

ARTIGO 62 
(Rectificacio) 

Durante 0 periodo previsto no artigo 46 da presente lei as 
brigadas de recenseamento ou as autoridades da administracao 
local procedem as rectificacoes de erras materiais eventualmente 
ocorridos no processo de realizacao do recenseamento eleitoral. 

ARTIGO 63 
(Reformulao!o) 

1. Os cadernos sao obrigatoriamente reformulados. mediante a 
transcriCao integral dos elementos respeitantes aos 
eleitores nos cadernos existentes. de 4 em 4 anos e. em 
qualquer caso. quando seja modificada a area da unidade 
geografica do recenseamento eleitoral. 

2. A elaboracao de novos cadernos efectua-se no periodo 
previsto no artigo 46. 

3. Os cadernos substituidos serao arquivados. ap6s a elaboracao 
dos novos cadernos. 

ARTIGO~ 
(Encerra.ento dOB CadernoB do RecenBea.ento 

Eleitoral) 

Terminadas as operacoes do recenseamento eleitoral dos ciadaos. 
sao lavrados os termos de encerramento dos cadernos de 
recenseamento. os quais devem conter a assinatura dos membros da 
brigada respect iva e dos fiscais que a ela estejam adstritos. 

ARTIGO 65 
(Comunioao!o dos DadoB) 

1. Cumpridas as formalidades previstas no artigo anterior. as 
brigadas de recenseamento devem. imediatamente. proceder a 
comunicacao as Comissoes Distritais de Eleicoes do numero de 
eleitores inscritos na respect iva unidade geografica e ao 
envio de todos os documentos inerentes ao processo de 
recenseamento eleitoral. 

2. As Comissoes Distritais de Eleicoes 
reclamacoes referido no nQ. 1 do 
Comissoes Provinciais de Eleicoes 
c6pias dos respectivos cadernos de 

devem. ap6s 0 periodo de 
artigo 69. comunicar as 
o numero de eleitores e 

recenseamento eleitoral. 
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3. As Comissoes Provinciais de Eleic~es devem, comunicar a 

Comissao Nacional de Eleic~es 0 numero de eleitores 
inscritos na sua area de jurisdicao mediante 0 envio de 
copias dos respectivos cadernos de recenseamento eleitoral. 

ARTIGO 66 
(Bxposioao de C6pia dos Cadernos) 

Entre 0 decimo quinto e 0 trigesimo dia posteriores ao termo do 
periodo previsto no artigo 46, sao expostas nas sedes das 
autoridades de administracao local das unidades geograficas do 
recenseamento eleitoral cop las fieis dos cadernos do 
recenseamento, para efeitos de consulta e reclamacao dos 
interessados. 

As listas 
preparadas 
eleitoral. 

ARTIGO 67 
(Publloaoao das Listas Deflnitivas) 

definitivas de cidadaos recenseados, 
e publicadas ate a data do inicio 

ARTIGO 68 
(Periodo de Inalterabl1ldade dos Cadernos 

de Recenseaaento> 

devem estar 
da campanha 

Os cadernos de recenseamento eleitoral nao podem ser alterados 
nos trinta dias anteriores a qualquer acto eleitoral. 

SBCCAo VI 
Reolamao~e. e Reoursos 

ARTIGO 89 
(ReolUlao~es> 

1. Durante 0 perfodo da exposicao das c6pias dos cadernos de 
recenseamento. qualquer eleitor ou partido politico pode 
reclamar. por escrito nos cinco dias seguintes a afixacao. 
perante as Comissoes Provinciais e Distritais de Eleic~es 
das omissoes ou inscric~es indevidas nos cadernos de 
recenseamento. 

2. As Comiss~es Provinciais e Distritais de Eleicoes ap6s 
receberem a reclamacao, elaborarao in formacao sobre esta e 
enviarao nos cinco dias seguintes a Comissao Nacional de 
Eleicoes para decisao. 

3.0 prazo para decisao da reclamacao pela Comissao Nacional de 
Eleicoes e de 15 dias. 

• 
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(Reoureo) 
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Cas decis5es proferidas nos termos do artigo anterior, cabe 
recurso para 0 Conselho Constitucional. 

ARTIGO 71 
(Prazo da Interposicio do Reoureo) 

o Recurso deve ser interposto no prazo de dez dias, a contar da 
data da afixacao da decisao da Comissao Nacional de Eleicoes. 

ARTIGO 72 
(InterposiOio e Tramitaoio) 

1. 0 requerimento de interposicao de recurso e entregue na 
secretaria do Conselho Constitucional acompanhado de todos 
os elementos de prova que 0 fundamentam. 

2. 0 Conselho Constitucional Manda notificar imediatamente as 
entidades a seguir indicadas para, querendo, se pronunciarem 
juntando todos os elementos de prova, no prazo de dez dias: 

a) comissao Nacional de Eleicoes; 
b) ao eleitor cuja inscricao seja considerada pelo 

recorrente, se for esse 0 caso. 

3. Qualquer partido politico pode igualmente, querendo, 
pronunciar-se no prazo fixado no numero anterior. 

ARTIGO 73 
(Prazo de Decisio) 

1. 0 Conselho Constitucional decide definitivamente no prazo de 
vinte dias a contar da data da interposiCao do recurso. 

2. A decisao e imediatamente notificada: 

a) a comissao Nacional de Eleicoes; 
b) ao recorrente; 
c) aos demais interessados. 
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• TITULO III 
ESTATUTO DOS CANDIDATOS 

• CAPITULO I 
Estatuto dos Candidatos 

ARTlGO 74 
(Direitos de Dispens8 de Funo~es) 

Nos quarenta e cinco dias anteriores a data das eleicoes. os 
candidatos a deputados da Assembleia da Republica e a Presidente 
da Republica. tem direito a dispensa do exercicio das respectivas 
funcoes. sejam privadas ou publicas. contando esse tempo para 
todos os efeitos. incluindo 0 direito a retribuicao. como tempo 
de servico efectivo. 

ARrIGO 75 
(Suspensio do Bxeroioio da Funolo e 

Passaaem l Reserva) 

1. Os Magistrados Judiciais e do Ministerio Publico nos termos 
da presente Lei. que pretendam concorrer as eleicoes 
presidenciais ou legislativas. devem solicitar a suspensao 
do exercicio da funcao. a partir do momento da apresentacao 
da candidatura. 

2. 0 periodo de suspensao conta para todos os efeito como tempo 
de servico efectivo. 

3. Os militares e agentes para-militares em servico activo. que 
pretendam candidatar-se a Presidente da Republica ou a 
Oeputados da Assembleia da Republica carecem de apresentacao 
de prova documental da passagem a reserva ou reforma. 

de que dependem os militares e agentes para
referidos no numero anterior. devem conceder a 

autorizacao sempre que para tal sejam 

4. Os 6rgaos 
militares 
respect iva 
solicitados. 

ARrIGO 78 
(Iaunidade) 

1. Nenhum candidato a Presidente da Republica ou da deputado da 
Assembleia da Republica. pode ser sujeito a prisao 
preventiva. a nao ser em caso de flagrante delito. por crime 
doloso punivel com pena de prisao maior. 

2. Movido processo crime contra algum candidato que nao esteja 
em regime de prisao prevent iva e. indiciado este p~r 
despacho de pronuncia ou equivalente. 0 processo 56 pode 
seguir seus termos apas a proclamacao dos resultados das 
eleicoes. 
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CAPITULO II 

Veritioac!o e PublioacAo de Candidatos 

ARTIGO 77 
(Leiitiaidade e "odo de Apresentac!o 

de Candidaturas) 
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A legitimidade e 0 modo de apresehtacgo de candidaturas rege-se 
pelo disposto nos Titulos VI e VII da presente Lei. 

ARTlGO 78 
(KandatArios de Listas) 

1. Os candidatos devem designar de entre eles ou de entre os 
eleitores inscritos um mandatario para os representar em 
todas as operac~es do processo eleitoral cuja representacao 
seja permitida nos termos da presente Lei. 

2. A morada ou domicilio do mandatario e sempre indicada no 
processo da candidatura para efeitos de notificacao. 

ARTIGO 79 
(Verifioao!o das Candidaturas) 

1. Findo 0 prazo para apresentacao das listas de candidatos, 
antes da sua apresentacao pela Comissao Nacional de 
Eleicoes, 0 Presidente manda fixar a porta do edificio onde 
esta funciona c6pias das listas recebidas. 

2. A regularidade do processo, a autenticidade dos documentos 
que 0 integram e a elegibilidade dos candidatos sao 
verificados pela Comissao Nacional de Eleic~es, nos oito 
dias subsequentes ao termo do prazo de apresentacao de 
candidaturas. 

ARTlGO 80 
(Supriaento de Irresnlaridades 

Processuais) 

Verificando-se irregularidade processual, e 0 mandatario da lista 
imediatamente notificado a mando do Presidente da Comissao 
Nacional de Eleicoes para a suprir no prazo de tres dias. 

ARTIGO 81 
(Causas de Rejeiolo de Candidaturas) 

Apenas podem ser rejeitadas as candidaturas de candidatos 
incapazes ou inelegiveis, nos termos da presente Lei . 
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(Bfeitos da Reje1oio) 
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1. Em caso de 
imediatamente 
substituicao 
dias. 

rejeicao, 0 

notificado 
do candidato 

mandatario da lista deve ser 
para que, querendo proceder a 

ou candidatos no prazo de tres 

2. Findo 0 prazo previsto no nQ. 1, nas quarenta 
subsequentes, 0 Presidente da Comissao Nacional 
faz operar nas listas as rectificacoes ou 
requeridos pelos respectivos mandatarios. 

ARTlGO 83 
(Jleolaaaci5es) 

e oito horas 
de Eleicoes 
aditamentos 

1. Das decisoes da Comissao Nacional de Eleicoes relativas a 
apresentacao de candidaturas podem os candidatos ou seus 
mandatarios reclamar para 0 Conselho Constitucional no prazo 
de quarenta e oito horas apos a publicacao referida no 
artigo anterior. 

2. Tratando-se de reclamacao apresentada contra a admissao de 
qualquer candidato, 0 Presidente do Conselho Constitucional 
manda notificar imediatamente 0 mandatario da lista 
contestada, para, querendo, responder, no prazo de vinte e 
quatro horas. 

3. Tratando-se de reclamacao apresentada contra a nao admissao 
de qualquer candidatura, 0 Presidente do Conselho 
Constitucional manda notificar imediatamente os mandatarios 
das restantes listas, ainda que nao admitidas, para, 
querendo, responderem, no prazo de vinte e quatro horas. 

4. Sobre as reclamacoes, 0 Plenario do Conselho Constitucional 
deve decidir no prazo de quarenta e oito horas a con tar do 
t~rmo do prazo previsto nos n6meros anteriores. 

5. 0 Conselho Constitucional decide em 61tima instancia. 

ARTlG084 
(Divul,apio das Listas Definit1vas) 

1. Nao ocorrendo nenhuma das situacoes previstas nos artigos 61 
e 62, nQ. 2 ou nao havendo reclamacoes ou decididas as que 
tenham side apresentadas, ao Conselho Constitucional. a 
Comissao Nacional de Eleicoes procede a admissao ds listas. 

2. Um exemplar da relacao a que se refere 0 n6mero anterior 
deve ser afixado a porta da Comissao Nacional de Eleicoes e 
enviada aos mandatarios de listas . 
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(Listas de Candidates) 
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1. As listas de candidates propostos a eleicao pelos partidos 
politicos ou coligacoes de partidos, devem indicar os nomes 
completos de cada candidato, discriminados p~r circulos 
eleitorais provinciais e pelo circulo de cidadaos eleitores 
mocambicanos residentes no exterior do pais. 

2. Os partidos politicos ou 
concorrer as eleicoes em 
apenas em alguns deles. 

coligacoes de partidos podem 
todo os circulos eleitorais ou 

3. Sempre que os partidos politicos ou coligacoes de partidos 
concorram as eleicoes num circulo eleitoral determinado 
devem obedecer aos limites fixados nos numeros seguintes do 
presente artigo. 

4. 0 numero maXlmo de candidatos efectivos apresentados deve 
ser igual ao numero total de mandatos correspondente ao 
circulo eleitoral a que se refiram. 

5. As listas de candidatos poderao igualmente apresentar nomes 
de candidatos suplentes em cada circulo eleitoral dentro dos 
seguintes limites maximos: 

a) circulos eleitorais provinciais - ate 10 suplentes; 

b) circulo das comunidades no exterior - ate 2 suplentes. 

ARTIGO 86 
(Sorteio das Listas) 

1. Nos tres diasposteriores a publicacao das listas 
definitivas a Comissao Nacional de Eleicoes procede. na 
presenca dos mandatarios que comparecam, ao sorteio das 
listas apresentadas para 0 efeito de Ihes atribuir uma ordem 
nos boletins de voto. lavrando-se auto do sorteio. 

2. 0 resultado do sorteio e publicado na I serie 
Republica. sendo copias do auto do sorteio 
digulgacao nos 6rgaos de comunicacao social. 

do Boletim da 
enviadas para 
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TITULO IV 
CAKPANHA E PROPAGANDA ELEITORAL 

• 
CAPITULO I 

Campanha Bleitoral 

ARTIGO 67 
(In10io e Termo da CaDPanha Bleitoral) 

o periodo da campanha eleitoral inicia-se no sexagessimo dia 
anterior ao designado para as eleic~es e finda as vinte e quatro 
horas da antevespera do dia da eleicao. 

ARTIGO 66 
(ProDocio e Ambito da Campanha) 

1. A campanha eleitoral e levada a cabo pelos candidatos e seus 
proponentes. sem prejuizo da participacao des cidadaos. 

2. A campanha eleitoral e desenvolvida livremente em todo 0 

territ6rio da Republica de Hocambique em igualdade de 
circunstancias para todos os concorrentes. 

ARTIGO 89 
(IiUaldade de Oportunidades das Candidaturas) 

Os candidatos e os partidos politicos ou coligac~es que os 
propoem tem direito a igual tratamento por parte das entidades 
publicas e privadas a fim de efectuarem. livremente e nas 
melhores condic~es. a sua campanha eleitoral: 

ARTIGO 90 
(Neutralidade e IDparoialidade das Bntidades 

Pdblioas) 

Os titulares dos 6rgaos e os agentes do Estado. das pessoas 
colectivas de direito publico. das pessoas colectivas de 
utilidade publica administrativa. das sociedades concessionarias 
de servicos publicos.de bens do dominic publico ou de obras 
publicas e das empresas publicas ou mistas devem. no exerClClO 
das suas funcoes. manter rigorosa neutralidade perante as 
diversas candidaturas e os partidos politicos. Nessa qualidade. 
nao pedem intervir directa ou indirectamente na campanha 
eleitoral nem praticar actos que. de algum modo, favorecam ou 
prejudiquem um concorrente as eleic~es em detrimento ou vantagem 
de outros. 

ARrIGO 91 
(Liberdade de Bxpressio e de Informaolo) 

1. No decurso da campanha eleitoral nao pode ser imposta 
qualquer limitacao a expressao de principios politicos, 
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economicos e sociais. sem prejuizo de eventual 
responsabilidade civil ou criminal. 

2. Durante 0 periodo da campanha eleitoral nao podem ser 
aplicadas as empresas que explorem meios de comunicacao 
social. nem aos seus agentes. quaisquer sancoes por actos 
integrados na campanha. sem prejuizo da responsabilidade em 
que incorram. a qual s6 pode ser efectivada apos 0 dia da 
eleic80. 

ARTlGO 92 
(Liberdade de Reuniio e de Hanifestacio) 

1. No perfodo de campanha eleitoral a liberdade de reuniao e de 
manifestacao para fins eleitorais. rege-se pelo disposto na 
Lei nQ. 9/91. de 18 de Julho. com as especificidades 
constantes dos numeros seguintes do presente artigo. 

2. Os cortejos e desfiles podem realizar-se em 
hora respeitando-se os limites impostos pela 
ordem publica, do ordenamento do trans ito e 
descanso dos cidadaos. 

qualquer dia e 
manutencao da 
do periodo de 

3. A presenca de agentes da autoridade em reunioes e 
manifestacoes organizadas p~r qualquer candidatura apenas 
pode ser solicitada pelos orgaos competentes das 
candidaturas, ficando a entidade organizadora responsavel 
pela manutencao da ordem quando nao faca tal solicitacao. 

4. 0 prazo 
9/91 e, 
vinte e 

para 0 aviso 
para efeitos 

quatro horas. 

a que se refere 0 artigo 10 da Lei nQ. 
de campanha eleitoral, reduzido para 

5. 0 prazo para 0 aviso a que se refere 0 numero 1 do artigo 11 
da Lei nQ. 9/91 e, para efeitos da presente lei, fixado em 
doze horas. 

ARTlGO 93 
(Proibicio de Divuliaoio de Sondagens) 

Desde 0 infcio da campanha eleitoral ate ao dia imediato ao da 
eleicao, e proibida a divulgacao de sondagens ou inqueritos 
relativos a atitude dos eleitores perante os concorrentes. 

ARTlGO 94 
(Ionaas .tic .. da Caapanha) 

Durante 0 perfodo da campanha eleitoral e proibido usar 
expressoes que constituam crime de difamacao, calunia ou injuria, 
apelo a desordem ou a insurreicao ou incitamento ao 6dio, a 

'violencia ou a guerra. 
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ARTIGO 95 

(Looais onde 6 Interdito 0 Hxeroioio de 
Prop~anda Politioa) 

~ interdito 0 exercicio de propaganda politica em: 

a) unidades militares e militarizadas; 

b) instituicoes publicas e centr~s de trabalho durante os 
periodos normais de funcionamento; 

c) instituicoes de ensino durante 0 periodo de aulas; 

d) locais de culto. 

ARTlGO 96 
(Lu.ares e Edificios P6blicos) 

1. A utilizacao de lugares publicos para fins eleitorais e 
partilhada equitativamente pelas diversas candidaturas. 

2. As autoridades da administracao local procurarao assegurar a 
cedencia, para fins de campanha eleitoral, de edificios 
publicos e recintos pertencentes ao Estado e outras pessoas 
colectivas de direito publico, para a sua utilizacao pelas 
diversas candidaturas. 

ARTlGO 97 
(Iaenoio de 5elo Poatal) 

Na eleicao de deputados da Assembleia da Republica, e garantida 
as diversas candidaturas 0 direito de enviar pelos correios uma 
circular de propaganda, com isencao de selo postal e sem 
envolvimento das instituicoes do Estado, aos eleitores 
recenseados no estrangeiro. 

• CAPITULO II 
Propaaanda Bleitoral 

ARTIGO 98 
(Propaaanda Bleitoral) 

Entende-se por propaganda eleitoral toda a actividade que vise 
directa ou indirectamente promover candidaturas, seja dos 
candidatos, dos partidos politicos, dos titulares dos seus 6rgaos 
ou seus agentes ou de quaisquer outras pessoas, nomeadamente a 
publicacao de textos ou imagens que exprimam ou reproduzam 0 
conteudo dessa actividade. 
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(Objeotivos) 
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A propaganda eleitoral tem como objectivo 0 desenvolvimento de 
actividades tendentes a obter os votos dos eleitores, atraves da 
explicacao dos prlnClplOS ideologicos, programas politicos, 
sociais e economlCOS, plataformas de governacao por parte dos 
candidatos. dos titulares dos orgaos que os propoem, seus agentes 
eu quaisquer outras pessoas. 

ARTlGO 100 
(Direito de Antena) 

1. Os candidatos ao cargo de Presidente da Republica, os 
partidos politicos e as coligacoes de partidos concorrentes 
As eleicoes tem dire ito A utilizacio do servico publico de 
radiodifusao e televisao, durante 0 periodo oficial da 
campanha eleitoral, nos termos seguintes: 

a) radio, vinte minutos diarios entre as doze e as vinte e 
duas horas; 

b) televisio, dez minutos diarios entre as dezoito e as 
vinte e duas horas. 

2. Os tempos de antena previstos no numero anterior referem-se 
a cada candidato ao cargo de Presidente da Republica e, no 
caso das eleicoes legislativas, a cada coligacio de partidos 
e aos partidos politicos nao integrados em coligacoes. 

3. Em caso de silumtaneidade do periodo oficial das campanhas 
relativas as eleicoes presidenciais e legislativas, os 
tempos de antena mencionados no nQ. 1 sao concedidos em dias 
alternados, destinando-se cada dia, exclusivamente, a um 
tipo de e1eicao. 

4. durante a segunda 
presidenciais cada 
antena previstos no 

volta do 
candidato 
nQ. 1. 

sufragio relativo 
tem direito aos 

as eleicoes 
tempos de 

5. Os emissores regionais 
cadeia com a programacao 
transmissao dos tempos 
artigo. 

de radio e de te1evisao entram em 
nacional nos periodos destinados a 

de antena referidos no presente 

6. A distribuicao da ordem de uti1izaclo dos tempos de antena e 
feita por sorteio pela Comissao Nacional de E1eicoes. 

7. Apurada a ordem prevista no numero anterior, ha 1ugar a 
rotaclo diaria da ordem de uti1izacao dos tempos de antena, 

. de modo a que cada candidato tenha urn horario diferente em 
cada dia. 



t 

8. A utilizacao dos tempos de antena e 
contas dos candidatos as despesas 
magnetico dos materiais difundidos. 

ARTIGO 101 
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gratuita, correndo por 
inerentes ao registo 

(Deveres das Publioao~es Informativas) 

I 
I 
I 
I 
I 

l. As publicacoes peri6dicas informativas publicas devem I 
assegurar igualdade de tratamento as diversas candidaturas. 

2. As publicacoes partidarias nso e aplic8vel 0 disposto no 
numero anterior. 

ARTJ.GO 102 
(Publicao~es dos OrgiOB SubBoritoreB 

de CandidaturaB) 

1. Durante a campanha eleitoral os candidatos e os orgaos que 
os propoem, nos termos da lei, podem, para alem da sua 
propaganda corrente publicar livros, revistas, panfletos, 
volantes, entre outros e fazer uso da imprensa escrita, da 
Radio e Televisao, nos termos'da presente lei, 

2. Toda a propaganda eleitoral deve identificar a entidade 
subscritora de alguma candidatura que 0 emita. 

ARTIGO 103 
(ProPaianda Sonora) 

o recurso a propaganda sonora nao carece 
comunicacao as autoridades administrativas 
as sete e as vinte e uma horas. 

de autorizacao, nem de 
e so e permit ida entre 

ARTIGO 104 
(Prop.,anda Grifloa) 

1. A afixacao de cartazes nao carece de autorizacao nem de 
comunicacao as autoridades administrativas. 

2. Nao e permit ida a afixacao de cartazes, nem a 
pinturas murais em monumentos nacionais, 
edificios religiosos, sedes de orgaos do 

.central e local ou onde vao funcionar as 
voto, nos sinais de transito ou placas 
rodoviaria ou ferroviaria e no interior de 

·edificios publicos salvo, quanto a estes, 
destinadas ao convivio dos funcionarios. 

realizacao de 
em templos e 

estado a nivel 
assembleias de 
de sinalizacao 
reparticoes ou 
em instalacoes 

I 
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I 
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• ARTIGO 105 
(DevereB dOB Orglos POblioos de In!ormaolo 

Eaorita) 

1. Os orgaos de informacao escrita 
publicas ou delas dependentes 
publicacoes materia eleitoral, 

pertencentes a 
deverao inserir 
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entidades 
nas suas 

2. Sempre que os orgaos de informacao escrita referidos no 
numero anterior incluam informacoes relativas ao processo 
eleitoral, reger-se-ao p~r criterios de absoluta isencao e 
rigor, evitando qualquer discriminacao entre as diferentes 
candidaturas, quer no que se prende com 0 tratamento 
jornalistico que lhes for dado, quer no que respeita ao 
volume dos espacos a elas afectos. 

3. As publicac~es graficas que sejam propriedade do Estado ou 
estejam sob 0 seu controlo devem inserir obrigatoriamente 
material respeitante aos actos eleitorais em todos os seus 
numeros editados durante 0 periodo de propaganda eleitoral, 
pautando-se pelos princlplos referidos nos numeros 
anteriores do presente artigo. 

ARTIGO 106 
(Utilizaoio em Comum ou Troca) 

Os candidatos podem 
troca de tempo de 
pertencam. 

acordar entre si a utilizacao em comum ou a 
antena ou espaco de publicacao que lhes 

A Comissao Nacional de 
comunicacao social, 0 

objectiv~s das eleicoes, 
eleitor vota. 

ARTIGO 107 
(Educaolo Civica) 

Eleic~es promove atraves dos 
esclarecimento dos cidadlos 
o processo eleitoral e 0 modo 

ARTIGO 108 
(Prop.,anda Eleitoral ap6s 0 Terao 

da Cupanha) 

6rgaos de 
sobre os 
como cada 

Ap6s 0 termo do prazo previsto no artigo 87, nao e permitida 
qualquer actividade de propaganda eleitoral. 



• CAPITILO III 
FinanoiamentU Eleitoral 

ARTIGO 109 
(Finanoiamento do Prooesso Eleitoral) 
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1. A campanha eleitoral dos candidatos pode ser financiada, 
por: 

a) contribuioao do Estado; 
b) contribuicoes dos pr6prios candidatos e dos partidos 

politicos; 
c) contribuic~es voluntarias de eleitores; 
d) produto da actividade da campanha eleitoral; 
e) contribuic~es de organizac~es nao governamentais 

nacionais au estrangeiras; 
f) contribuio~es de partidos hom6logos. 

2. ~ probido 0 financiamento 
de governos estrangeiros 
estrangeiras. 

as campanhas eleitorais par parte 
e organizac~es governamentais 

ARTIGO 110 
(Financiaaento Feito pelo Estado) 

1. 0 Estado determina 
dos cadidatos as 
equitativa a todos 

uma verba orcamentada de apoio 
eleicoes, que e distribuida 

as concorrentes. 

a campanha 
de forma 

2. A Comissao Nacional de Eleic~es aprova as criterios de 
distribuicao dos fund as do financiamento publico referentes 
as eleicoes presidenciais e legislativas, devendo no segundo 
caso, ter em conta a proporoao das candidaturas 
apresentadas. 

ARTIGO 111 
(Contabl1izaoio de Despesas e Reoeitas) 

1. As candidaturas as eleiooes devem contabilizar 
discriminadamente todas as receitas e despesas efectuadas 
com a campanha eleitoral, no prazo maximo de trinta dias 
ap6s a proclamacao oficial dos resultados do escrutinio, 
indicando com precisao a origem das receitas e a detino das 
despesas. 

2. Todas as verbas atribuidas pelo Estado, referidas no artigo 
anterior, que nao sejam utilizadas au tenham side utilizadas 
para fins distintos do estabelecido na presente Lei, devem 
ser devolvidas a Comissao Nacional de Eleic~es, no prazo de 
trinta e cinco dias ap6s a proclamaoao oficial dos 
resultados do escrutinio, integrando-se estas verb as no 
Orcamento Geral do Estado. 

I 
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ARTIGO 112 
(Responsabilidades pelas Contas) 

Os candidates. os part ides politicos ou coligac5es de partidos. 
consoante os casos. slo respons6veis pelo envio das contas de 
candidaturas e da campanha eleitoral. 

ARTIGO 113 
(PreBtao!o e Apreciao!o de ContaB) 
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1. No prazo maximo de sessenta dias contados a partir da 
proclmacao oficial do resultados. cada candidatura presta 
contas discriminadas da sua campanha eleitoral a Comisslo 
Nacional de Eleicoes. 

2. A Comisslo Nacional de Eleicoes aprecia no prazo de sessenta 
dias. contados a partir da recepclo do relatorio de contas. 
a legalidade das receitas e despesas e a sua regularidade e 
publica a sua apreciacao num dos Jornais diarios mais 
divulgados no pais e na III serie do Boletim da Republica. 

3. Se a Comissao Nacional de Eleicoes verificar qualquer 
irregularidade no relatorio de contas, notifica a 
candidatura para apresentar ao Tribunal Administrativo, no 
prazo de quinze dias. novo relatorio regularizado, sobre 0 

qual 0 Tribunal se pronunciara no prazo de quinze dias. com 
a publicaclo da sua decisao n~ Boletim da Republica. 

4. Se as entidades concorrentes as eleicoes nao prestarem 
contas nos prazos fixados nos nQ. 1 deste artigo ou se se 
concluir que houve infraccao ao disposto no nQ. 2 do artigo 
111, a Comisslo Nacional de Eleicoes fara a respect iva 
participaclo ao Hinisterio Publico, para os efeitos 
previstos na lei. 

• 
TITULO V 

PROCBSSO BLBITORAL 
• 

CAPITULO I 
Or,anizao!o daB ABBe.bleias de Voto 

ARTIGO 114 
(Asse.bleias de Voto) 

1. As assembleia de voto slo constituidas a razao aproximada de 
mil eleitores p~r cada assembleia. 

2. A Comissao Nacional de Eleicoes manda divulgar atraves dos 
orglos de comunicacao social e afixar a porta dos Governos 
Provinciais, das Administracoes de Distrito e dos Conselhos 
Executivos das Cidades, Vilas e Post os Administrativos ou 
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qualquer outro lugar publico de facil acesso ao publico, a 
mapa definitivo das assembleias de voto, trinta dias antes 
dos dias marcados para as eleicoes. 

3. Sempre que a Comissao Nacional de 
necessarrio, pode, a todo 0 tempo mas, 
operacbes de voto, criar assembleias 
parte do pais. 

ARTlGO 115 
(Looais de Foncionaaento) 

Eleicbes 
antes do 

de voto 

considerar 
infcio das 

em qualquer 

1. As assembleias de voto reunem-se em 
preferencia escolas, ou sedes dos orgaOS 
administracao local, que of ere cam as 
condicoes de acesso e seguranca. 

edificios, de 
executivos da 
indispensaveis 

2. Na falta de edificios adequados podem ser requisitados, para 
o efeito, edificios particulares sem prejuizo do recurso a 
construcao de instalacbes com material local. 

3. As voto constituidas fora do territorio 
nacional reunem-se em 10cais determinados pe1as embaixadas, 
consu1ados gerais ou representacoes governamentais no 

assemb1eias de 

exterior. 

4. Hao e permit ida a constituicao 
assembleias de voto em: 

a) unidades policiais; 
b) unidades mi1itares; 
c) residencias de ministros de cu1to; 

e funcionamento de 

d) edificios de qua1quer partido politico ou organizacao 
religiosa; 

e) 10cais onde se vend am bebidas alcoo1icas; 
f) locais de cu1to ou destinados ao culto; 
g) hospitais. 

5. 0 local de funcionamento da assemb1eia de voto coincide 
sempre que possivel com 0 posto de recenseamento e1eitora1 
con forme 0 artigo 43. 

ARTIGO 116 
(!nuncio do dia. bora e local) 

1. As autoridades da administracJo local anunciam publicamente, 
utilizando a forma mais eficaz em cada lugar, 0 dia, a hora 
e os locais em que se reunem as assembleias de voto. 

.2."As autoridades da 
~, Hacional de Eleicoes 

administracao cooperam com a Comissao 
e os seus orgaos no anuncio publico, 

I 
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ou. onde nlo saja possivel, anunciam-nas publicamente, 
utili2ando a forma mais eficaz em cada lugar do dia a hora. 

ARTIGO 117 
(Relaoilo das C'andidaturas) 

1. As autoridades da administracao local que procedem a 
distribuiclo dos boletins de voto entregam, juntamente com 
estes, ao presidente da mesa de assembleia de voto relacoes 
de todas as candidaturas definitivamente aceites, com a 
identificacao completa dos candidatos, a fim de serem 
afixadas no local onde funciona a assembleia de voto . 

2. Havendo coligacao de partidos politicos far-se-a constar 0 

facto na respect iva relaclo . 

ARTIGO 118 
(Dias das Asse.bleias de Voto) 

As assembleias de voto funcionam simultaneamente em todo 0 pais 
nos dias marcados para as eleicoes. 

ARTIGO 119 
(Kesas das Asseableias de Voto) 

1. Em cada assembleia de voto hi uma mesa a quem compete 
promover e dirigir a votaclo e 0 apuramento dos resultados 
do escrutinio. 

2. As mesas das assembleias de voto, sao compostas por cinco 
pessoas. sendo um presidente, urn vice-presidente que e 
simultaneamente secretlrio e tres escrutinadores. 

3. Os membros das mesas devem saber ler e escrever portugues. 
possuir formacao adequada I complexidade da tarefa, devendo 
pelo menos um deles, falar a lingua nacional da area de 
localizacao da mesa. 

4. Compete as Comissoes Provinciais e Distritais de Eleicoes 
indicar os membros das mesas das assembleias de voto ouvidos 
os representantes das candidaturas e capacita-Ios para 0 
exerc1cio da funclo, 

5. 0 desempenho da funclo de membro da mesa da assembleia de 
voto e obrigat6rio. salvo motivo de forca maior ou justa 
causa, 

ARTIGO 120 
(Constituicio daB KeBaB) 

1. As mesas das assembleias de 
marcada para 0 in1cio do seu 

voto constituem-se na hora 
funcionamento enos locais 
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previamente indicados pela Comissao Nacional de Eleicoes e 
seus orgaos. 

2. A constituicao das mesas fora dos respectivos locais implica 
a nulidade das eleic5es e dos aetos eleitora.3 praticados 
nessas cireunstincias. salvo motivo de torca maior, 
devidamente justificado. 

3. as membros das mesas das assembleias de 
presentes no local de funcionamento da 
horas antes do inicio da votacao, prevista 

voto, devem estar 
assembleia, duas 
no artigo 138. 

4. Se a Comissao Distrital de Eleicoes verifiear que uma hora 
antes do inicio da votacao ha impossibilidade de 
constituicao das mesas por ausencia de membros 
indispensaveis, designa, apos acordo com os delegados 
presentes, os substitutos dos ausentes de entre os cidadlos 
eleitores de reconhecida idoneidade, considerando-se sem 
efeito a des ignacio daqueles que nlo tenham eomparecido. 

5. as membros designados para integrar as mesas das assembleias 
de voto slo dispensados do dever de eomparencia no 
respectivo local de trabalho, enquanto durar a sua 
aetividade e no dia util imediato. A dispensa, nlo afecta os 
direitos e regalias de que 'seja titular, devendo contudo 
fazer prova bastante da qualidade de membro da mesa da 
assembleia de voto. 

ARTIGO 121 
(Hesas H6veis) 

1. A Comissao Nacional de Eleicoes pade a titulo excepcional, 
autorizar a constituicao de mesas moveis de assembleia de 
voto para atender as areas onde os eleitores se encontrem 
demasiado dispersos e nlo se justifique a constituiclo de 
assembleia de voto fixas. 

2. As mesas moveis das assembleias de voto, constituem-se nos 
termos previstos no artigo anterior. 

ARTIGO 122 
(Inalterabilidade das Hesas) 

1. As mesas das assembleias de voto uma vez constituidas, nlo 
podem ser alteradas, salvo motivos de forea maior, devendo 
as Comissoes Distritais de Eleicoes, dar conhecimento 
publico da alteraeao. 

2. A presenea do presidente, do seeretario e de pelo menos urn 
dos escrutinadores e suficiente para se considerarem validos 
a votaelo e os resultados do escrutinio. 
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(Elementos de Trabalho da Mesa) 
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1. A Comissao Nacional de Eleicoes deve assegurar em tempo 
util. 0 fornecimento a eada mesa de assembleia de voto. de 
todo 0 material necessario. nomeadamente: 

a) copla autenticada dos cadernos de recenseamento 
eleitoral referentes aos eleitores inscritos na area 
abrangida pela respect iva assembleia de voto: 

b) 0 livro de aetas das operacbes eleitorais. rubricado em 
todas as paginas com termo de abertura e de 
encerramento; 

c) os impressos. mapas e modelos de registo e in formacao 
necessarios as operacoes eleitorais; 

d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

os boletins de voto; 
as urnas de votacao; 
cabines de votacao; 
os selos, lacre e envelopes para os votos; 
esperograficas. lapis e borrachas; 
almofada e tinta para impressoes digitais, 
indelevel e lampadas de integridade onde 
necessidade destas. 

tinta 
houver 

garantir as condicoes 2. Aos orgaos locais compete criar e 
necessarias e indispensaveis a 
seguranca e inviolabilidade dos 
numero anterior. nomeadamente. os 
urnas de votacao. 

guarda. conservacao. 
materiais referidos no 

boletins de voto e as 

3. Sempre que possivel os materiais de votacao sao guardados 
nas caixas fortes dos bancos. 

ARTIGO 124 
(De1egados de Listas) 

1. Cada partido politico ou coligaCao de partidos tem 0 direito 
de designar um delegado efectivo e outro suplente para cada 
mesa de assembleia de voto. 

2. Os delegados podem ser designados para uma mesa de 
assembleia de voto diferente daquela em que estao inscritos 
como eleitores. 

3. A falta de designacao ou comparencia de qualquer delegado 
nao afecta a regularidade das operacoes eleitorais. 

ARTIGO 125 
(Prooesso de Designaoio) 

Ate. ao decimo dia anterior ao sufragio 
concorrentes as eleicoes. designarao os 

os partidos politicos 
respectivos delegados 

• 
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para cada mesa 
Provinciais e 
credenciamento. 

de assembleia de voto, remetendo 
Distritais de' Eleicoes para 

as Comissoes 
efeito de 

ARTlGO 126 
(Direitos e Deveres dos Delegados de Listas) 

1. Os delegados de listas gozam dos seguintes direitos: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

estar presente no local onde funcione a mesa da 
assembleia de voto e ocupar os lugares mais proximos, 
por forma a que possa fiscalizar todos os actos 
relacionados com a votacao e 0 escrutinio; 
verificar antes do in1cio da votacao as urnas e as 
cabines de votacao; 
solicitar a mesa da assembleia de voto 
informacoes sobre os actos do processo de 
escrutinio que considerem necessarios; 

e obter 
votacao e 

ser ouvido em todas as questoes que se suscitarem 
durante 0 funcionamento da assembleia de voto, quer 
durante a votacao, quer durante 0 escrutinio; 
fazer observacoes as actas, quando considerem 
convenientes e assina-las, devendo em caso de nao 
assinatura, fazer constar as respectivas razoes; 
rubricar todos os documentos respeitantes as operacoes 
eleitorais; 
consultar a todo 0 momenta os candernos de registo 
eleitoral. 

2. Os delegados de listas tem os seguintes deveres: 

a) exercer uma 
objectividade 
de voto; 

fiscalizacao conscienciosa e com 
da actividade das mesas das assembleias 

b) cooperar para 0 desenvolvimento normal da 
escrutinio e das mesas das assembleias de 

c) evitar intromissoes injustificaveis e 
actividade das mesas das assembleias 
perturbem 0 desenvolvimento normal da 
escrutinio. 

votacl!.o, 
vot-o; 
de ma fe 
de voto, 
votacl!.o e 

do 

a 
que 

do 

3. 0 nao exerC1ClO pelos delegados de listas de qualquer dos 
direitos previstos no presente artigo nao afecta a validade 
da votacao e os resultados do escrutinio. 

. Os delegados 
.fiincion~mento 

ARTIGO 127 
(Iaunidades dos Dele.adoB das 

Candidaturu) 

das candidaturas nao podem 
da mesa de assembleia de 

ser detidos durante 0 
voto, a nao ser em 
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flagrante delito per crime punivel com pen a de prisao superior a 
dois anos. 

SECCAO II 
801etins de Voto 

ARTIGO 128 
(Caracteristicas Fundaaentais) 

1. Os boletins de voto sao impressos em papel a definir pela 
Comissao Nacional de Eleicoes. 

2. Os boletins de voto sao de forma 
dimensoes apropriadas para neles caber 
as candidaturas submetidas a votacao. 

rectangular com as 
a indicacao de todas 

ARTIGO 129 
(Blementos Intearantes) 

1. Em cada boletim de voto sao dispostos horizontalmente, uns 
abaixo dos outros, p~r ordem de sorteio os elementos 
identificativos das diversas candidaturas, con forme modele a 
ser determinado pela Comissao Nacional de Eleicoes. 

2. Sao elementos identificativos do boletim 
denominacoes, siglas e os simbolos das 
concorrentes que, no caso dos partidos ou de 
partidos, reproduzem os constantes do registo 
Comissao Nacional de Eleicoes. 

de voto as 
candidaturas 

coligacoes de 
existente na 

3. Na eleicao do 
identificativos 
fotografias, de 
Eleicoes. 

Presidente da 
os nomes dos 

modele aprovado 

Republica sao elementos 
candidatos e as suas 

pela Comissao Nacional de 

4. Na linha correspondente a cada lista figura um quadro branco 
no qual se deve assinalar a escolha do eleitor, p~r escrito 
ou por outra forma convencionada. 

ARTIGO 130 
(C6r dos Bo18t1ns de Voto) 

A cor e outros aspectos dos boletins de voto sao fixados pela 
Comissao Nacional de Eleicoes. 

ARTIGO 131 
(Oraanlzaoio das Llstas no Boletlm 

de Voto) 

1. As listas das candidaturas sao organizadas nos boletins de 
voto por ordem do sorteio. 
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2. 0 sorteio referido no numero anterior e realizado pela 

Comisslo ~acional de Eleicbes . 

• CAPITULO II 
HIs10io 

SHCCAo I 
Su!r~10 

ARTIGO 132 
(Pessoalidade. Presencial1dade e 

Unicidade do Voto) 

1. 0 direito de voto e exercido pessoal e presencialmente pelo 
cidadao eleitor . 

2. Cada eleitor s6 pode votar uma vez. 

ARTIGO 133 
(Direito e Dever de Votar) 

1. 0 acto de votar constitui um direito e um dever C1V1CO de 
cada cidadao, no pleno gozo dos seus direitos politicos. 

2. Os servicos 
conceder aos 
dispensa pelo 
eleioao. 

publicos e as direccoes de empresas devem 
respectivos funcionarios e trabalhadores 

tempo necessario para poderem votar no dia da 

ARTIGO 134 
(Ileitores que Trabalbea por Turnos) 

Os eleitores que trabalhem por turnos tem 0 
dispensados pelo tempo necessario ao exercicio 
voto. 

ARTIGO 135 
(Local de Ixercicio do Voto) 

direito de ser 
do direito de 

o direito de voto e exercido na assembleia de voto, sempre que 
possivel, ao local onde 0 eleitor esteja recenseado. 

ARTIGO 136 
(Liberdade e Con!idencialidade do Voto) 

1. 0 voto e livre. 

2. Ninguem pode revelar ou obrigar outrem a revelar dentro da 
assembleia de voto ou fora dela em que lista vai votar ou 
votou. 
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ARTIGO 137 
(ReQuisitos de Exeroloio do 

Direito de Voto) 
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Para efeitos de admisslo ~ votaclo na mesa da assembleia de voto, 
o eleitor devera constar no caderno de recenseamento e ter a sua 
identidade reconhecida pela respe~tiva mesa. 

SECCAO II 
Processo de Votac!o 

ARTIGO 13B 
(Abertura da Assembleia de Voto) 

1. A assembleia de voto abre na hora e dia marcados para a 
eleiclo, ap6s a constituicao da respect iva mesa. 

2. 0 presidente da mesa dec lara aberta a assembleia de voto e 
procede, com os restantes membros e os delegados das 
candidaturas, a revista da cabine de voto e dos 
de trabalho da mesa e exibe a urna vazia 
eleitores de forma que todos a possam ver. 

3. A hora refer ida no numero um do presente 
determinada pela Comisslo Nacional de Eleicoes. 

ARTIGO 139 
(Impossibilidade de Abertura da Assembleia 

de Voto) 

Nlo pode ser aberta a assembleia de voto nos casos de: 

documentos 
perante os 

artigo e 

a) impossibilidade de constituiclo da respect iva mesa; 

b) ocorrencia, no local ou suas proximidades, de calamidade ou 
perturbacao da ordem publica, na vespera ou no proprio dia 
marcado para a eleiclo. 

ARTlGO 140 
<Irre.ularidades e seu Supriaento) 

1. Verificando-se quaisquer 
processo de votaclo a mesa 
das 4 horas subsequentes a 

irregularidades, que impecam 0 
procede ao seu suprimento dentro 
sua verificac!o. 

2. Tornando-se impossivel suprir dentro do prazo previsto no 
numero anterior as irregularidades, 0 presidente da mesa 
dec lara encerrada a assembleia de voto e notifica 0 facto a 
Comissao Nacional de Eleicoes para decisao nos termos do nQ. 
2 do artigo 146. 
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ARTIGO 137 
(Requisitos de Exeroloio 

Direito de Voto) 

Para efeitos de admissao a votacao na mesa d 
o eleitor devera constar no caderno de recen 
identidade reconhecida pela respe~tiva mesa. 

SECCAO II 
Prooesso de Votac!o 

ARTIGO 138 
(Abertura da Assembleia de 

1. A assembleia de voto abre na hora e ( 
eleicao, ap6s a constituicao da respect 

2. 0 presidente da mesa dec lara aberta a 
procede, com os restantes membros 
candidaturas, a revista da cabine de VI 

de trabalho da mesa e exibe a uri 
eleitores de forma que todos a possam v. 

3. A hora referida no numero um do 
determinada pela Comissao Nacional de E: 

ARTIGO 139 
(Impossibilidade de Abertura da I 

de Voto) 

Nao pode ser aberta a assembleia de voto nos c 

a) impossibilidade de constituicao da respec 

b) ocorrencia, no local ou suas proximidac 
perturbacao da ordem publica, na vesPE 
marcado para a eleicao. 

ARrIGO 140 
(Irre.ularidade. e seu Supri. 

1. Verificando-se quaisquer 
processo de votacao a mesa 
das 4 horas subsequentes a 

irregularidac 
procede ao SE 

sua verifioa~ 

2. Tornando-se impossivel suprir dentro de 
numero anterior as irregularidades, 0 

dec lara encerrada a assembleia de voto E 
Comissao Nacional de Eleiooes para deciE 
2 do artigo 146. 
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ARTIGO 144 
(Ordem da Votaolo) 

44 

1. Os eleitores votam pela ordem de chegada as assembleias de 
voto, dispondo-se para 0 efeito em fila. 

2. Os presidentes das mesas, dao prioridade na votacao aos 
eleitores encarregues do servico de proteccao e seguranca 
das assembleias de voto. 

ARTlGO 145 
(Pro1b1c~o de Presenoa de Foroa Armada) 

1. ~ proibida a presenca de forca armada nas assembleias de 
voto, ate um raio de distancia de quinhentos metros. 

2. Os presidentes das mesas das assembleias de voto sempre que 
for necessario e depois de consultada a mesa, podem 
requisitar a presenca de forca policial, sempre que possivel 
por escrito. ou no caso de impossibilidade. fazendo mencao 
do facto, da requisicao e 0 periodo da presenca na acta 
eleitoral. 

1. 0 presidente 
ten ham votado 
de voto. 

ARTlGO 146 
(Encerraaento da Votac~o) 

da mesa dec lara encerrada a votacao logo que 
todos os inscritos e presentes na assembleia 

2. Em caso de impossibilidade de cumprimento dos prazos 
eleitorais cabe a Comissao Nacional de Eleicoes pronunciar
se e decidir sobre a eventual alteracao ao momento de 
encerramento global de votacao. 

SBCCAo III 
Kodo Geral de Votaolo 

ARTIGO 147 
(Votac~o dos Kembros das Kesas 

ados Dah,ados) 

Nao havendo nenhuma irregularidade. votam em primeiro lugar 0 

presidente e os membros da mesa, bern como os delegados das 
candidaturas. desde que se encontrem inscritos no caderno de 
recenseamento eleitoral da assembleia de voto correspondente. 
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1. Os eleitores votam pela ordem de chegada as assembleias de 
voto, dispondo-se para 0 efeito em fila. 

2. Os presidentes das mesas, dao prioridade na votacao aos 
eleitores encarregues do servico de proteccao e seguranca 
das assembleias de voto. 
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1 . £ proibida a presenca de forca armada nas assembleias de I 
voto, ate um raio de distancia de quinhentos metros. 

2. Os presidentes das mesas das assembleias de voto sempre que I 
for necessario e depois de consultada a mesa, podem 
requisitar a presenca de forca policial, sempre que possivel 
por escrito, ou no caso de impossibilidade, fazendo mencao I 
do facto, da requisicao e 0 periodo da presenca na acta 
eleitoral. 

1. 0 presidente 
ten ham votado 
de voto. 

ARrIGO US 
(incerraaento da Votaoio) 

da mesa dec lara encerrada a votacao logo que 
todos os inscritos e presentes na assembleia 

2. Em caso de impossibilidade de cumprimento dos prazos 
eleitorais cabe a Comissao Nacional de Eleicoes pronunciar
se e decidir sobre a eventual alteracao ao momento de 
encerramento global de votacao. 

SBCCAo III 
Hodo Geral de Votaolo 

ARTlGO 147 
(Votacio dos Kembros das Kesas 

e dos Deleaados) 

Nao havendo nenhuma irregularidade, votam em primeiro lugar 0 
presidente e os membros da mesa, bem como os delegados das 
candidaturas, desde que se encontrem inscritos no caderno de 
recenseamento eleitoral da assembleia de voto correspondente. 
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2. Se a mesa decidir que nao se verifica a 
doenca ou deficieneia fisica, exige que Ihe 
no acto da votaclo documento pass ado 
competente, comprovativo da impossibilidade 
aetos descritos no artigo anterior. 

ARTIGO 150 
(Voto dOB CidadioB que nlo SaibaD 

Ler neD Esorever) 

46 

notoriedade da 
seja apresentado 

pela entidade 
da pratica dos 

1. Os cidadaos que nlo saibam ler nem escrever votam mediante a 
eolocacao do sinal X. nos termos do disposto no nQ. 4 do 
artigo 121. 

2. Caso 0 nlo possam fazer. votam mediante a aposicao de um dos 
dedos no quadrado respectivo da candidatura em que pretendem 
votar. apes te-lo mergulhado em tinta apropriada colocada 
para 0 efeito. 

ARTIGO 151 
(Voto d08 Eleitore8 co. Cart~eB 

Extraviados) 

1. 0 eleitor cujo cartao se tenha extraviado. pode ser admitido 
a votar mediante preenchimento e assinatura de uma 
declaracao de modelo aprovado pela Comisslo Nacional de 
Eleic6es atestando a identidade. 0 n6mero do cartlo de 
eleitor e 0 local onde efectuou 0 recenseamento eleitoral. 

2. 0 voto e introduzido em envelope devidamente fechado e 
colocado dentro de outro envelope. con tendo a declaracao e 
assinalado exteriormente com os dados referidos no n6mero 
anterior. apes 0 que e depositado na urna. 

3. Os votos 
do local 
elei toral. 

sao contados pela Comissao Provincial de Eleicoes 
de votacao apes confirmacao do recenseamento 

SBCClo IV 
Garantias de Liberdade de Voto 

ARTIGO 152 
(D6vidas, Beclaaac~eB e ProtestoB) 

1. Alem dos delegados das candidaturas, qualquer eleitor 
pertencente a assembleia de voto pode levan tar d6vidas e 
apresentar por escrito reclamac6es e protestos relativamente 
as operac6es eleitorais da respect iva assembleia de voto e 
instrui-los com os documentos convenientes. 



2. Se a mesa decidir que nao se verifica a 
doenca ou deficiencia fisica. exige que lhe 
no acto da votaclo documento pass ado 
competente. comprovativo da impossibilidade 
actos descritos no artigo anterior. 
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notoriedade da 
seja apresentado 

pela entidade 
da pratica dos 

1. Os cidadaos que nlo saibam ler nem esc rever votam mediante a 
colocacao do sinal X. nos termos do disposto no nQ. 4 do 
artigo 121. 

2. Caso 0 nlo possam fazer. votam mediante a aposiCao de um dos 
dedos no quadrado respectivo da candidatura em que pretendem 
votar. ap6s te-Io mergulhado em tinta apropriada colocada 
para 0 efeito. 

ARTlGO 151 
(Voto dOB EleitoreB co. Cart~eB 

Extraviados) 

1. 0 eleitor cujo cartao se tenha extraviado, pode ser admitido 
a votar mediante preenchimento e assinatura de uma 
declaraCao de modele aprovado pela Comissao Nacional de 
Eleicoes atestando a identidade, 0 numero do cartao de 
eleitor e 0 local onde efectuou 0 recenseamento eleitoral. 

2. 0 voto e introduzido em envelope devidamente fechado e 
colocado dentro de outr~ envelope. contendo a declaracao e 
assinalado exteriormente com os dados referidos no numero 
anterior, ap6s 0 que e depositado na urna. 

3. Os votos 
do local 
eleitoral. 

sao contados pela Comissao Provinoial de Eleic~es 
de votacao ap6s confirmaCao do recenseamento 

SBCCAo IV 
Garantias de Liberdade de Voto 

ARTlGO 152 
(DUvidas, Reclaaao~eB e ProteBtoB) 

1. Alem dos delegados das candidaturas, qualquer eleitor 
pertencente a assembleia de voto pode levan tar duvidas e 
apresentar por escrito reclamacoes e protestos relativamente 

.. as operacoes eleitorais da respectiva assembleia de voto e 
- instrui-Ios com os documentos convenientes. 
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podera. ouvida esta, requisitar a presenea de forea de 
manutene~o da ordem publica armada com mene~o na acta 
eleitoral das razaes da requisic~o e do periodo de presenca 
da forea armada. 

3. Sempre que 0 comandante da forea de manuteneao da ordem 
p~blica armada verificar fortes indicios de que se exerce 
sobre os membros da mesa da assembleia de voto coace~o 

fisica que impede 0 respectivo presidente de fazer a 
requisie~o, podera mandar a forea intervir, devendo esta 
retirar-se logo que 0 presidente ou quem 0 substitua assim 0 
determinar. ou quando a sua presenea ja n~o se justifique. 

4. Sempre que 
manutene~o 
assembleia 
presidente 

entenda necessario,o comandante da forea de 
da ordem p~blica podera visitar. desarmado. a 

de voto. a fim de estabelecer ccontacto com 0 
da assembleia de voto ou seu substituto. 

5. Nos casos previstos nQs. 2 e 3. suspender-se-ao 
eleitorais ate que 0 presidente considere 
condieoes para que elas possam prosseguir. 
nulidade da eleieao na respect iva assembleia de 

ARTIGO 156 
(Deveres Espeoiais dos Profissionais 

de Comunioacio Social) 

as operacoes 
reunidas as 
sob pena de 
voto. 

Os profissionais de comunicacao social que, no 
funcoes. se desloquem as assembleias de voto 
forma a comprometer 0 segredo do voto ou 
eleitoral. 

exercicio 
nao podem 
perturbar 

das suas 
agir por 

o acto 

• CAPITULO III 
Apurallento 

SECCAO I 
Apuramento Paroial 

ARTIGO 157 
(Operaoio Preliminar) 

Encerrada a votacao. 0 presidente da assembleia de voto procede a 
contagem dos boletins que nao foram utilizados e dos que foram 
inutilizados pelos eleitores e encerra-os. com a necessaria 
especificac~o. num sobrescrito pr6prio, que fecha, lacra e tranca 
a' lista de eleitores que e assinada por todos os membros da mesa 
e delegados de lista presentes, para posterior envio, a Comissao 
Distrital de Eleicoes correspondente. 
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podera. ouvida esta. requisitar a presenea de forea de 
manutene~o da ordem publica armada com mene~o na acta I 
eleitoral das raz5es da requisicio e do periodo de presenca 
da forca armada. 

3. Sempre que 0 comandante da forea de manutencao da ordem 
publica armada verificar fortes indicios de que se exerce 
sobre os membros da mesa da assembleia de voto coaccio 
fisica que impede 0 respectivo presidente de fazer a 
requisicio. podera mandar a forea intervir. devendo esta 
retirar-se logo que 0 presidente ou quem 0 substitua assim 0 
determinar. ou quando a sua presenea ja nio se justifique. 

4. Sempre que 
manuteneio 
assembleia 
presidente 

entenda necessario.o comandante da forea de 
da ordem publica podera visitar. desarmado. a 

de voto. a fim de estabelecer ccontacto com 0 

da assembleia de voto ou seu substituto. 

5. Nos casos previstos nQs. 2 e 3. suspender-se-ao 
eleitorais ate que 0 presidente considere 
condicoes para que elas possam prosseguir. 
nulidade da eleicao na respect iva assembleia de 

ARTIGO 156 
(Deveres Rspeoiais dos Profissionais 

de Comunioaoio Sooial) 

as operaeoes 
reunidas as 
sob pena de 
voto. 

Os profissi'onais de comunicaeao social que, no 
funeoes, se desloquem as assembleias de voto 
forma a comprometer 0 segredo do voto ou 
eleitoral. 

exercicio 
nao podem 
perturbar 

das suas 
agir por 

o acto 

• CAPITULO III 
ApurUlento 

sHcelo I 
ApurUlento Paroial 

ARTIGO 157 
(Operaoio Preliminar) 

Encerrada a votaeao, 0 presidente da assembleia de voto prooede a 
contagem dos boletins que nao foram utilizados e dos que foram 
inutilizados pelos eleitores e encerra-os, com a necessaria 
especificaeao, num sobrescrito pr6prio, que fecha, lacra e tranca 
a lista de eleitores que e assinada por todos os membros da mesa 

rc.e delegados de lista presentes, para posterior envio, a Comissao 
--Oistrital de Eleicoes correspondente. 
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ARTlGO 161 
(Votos em Branoo) 

50 

Considera-se voto em branco 0 correspondente ao boletim de voto 
que nao contenha qualquer sinal. 

ARTlGO 162 
(Votos Hulos) 

1. Considera-se voto nulo 0 correspondente ao boletim no qual: 

a) tenha side assinalado mais de um quadrado; 
b) haja duvidas quanto ao quadrado assinalado; 
c) tenha sido assinalado 0 quadrado correspondente a uma 

candidatura que tenha desistido das eleicoes; 
d) tenha sido feito qualquer corte, desenho ou rasura; 
e) tenha sido escrita qualquer palavra. 

2. Nao e considerado voto nulo 0 correspondente ao boletim no 
qual a cruz, embora nao tenha sido perfeitamente desenhada 
ou excedendo os limites do quadrado, assinale 
inequivocamente a vontade do eleitor. 

ARTIGO 163 
(Intervenoio dos Delegados das Candidaturas) 

1. Apos as operacoes nos artigos 157 e 158, os delegados das 
candidaturas podem examinar os lotes dos boletins separados, 
sem alterar a sua composicao e, no caso de terem duvidas ou 
objeccoes em relacao a contagem ou a qualificacao dada ao 
voto de qualquer boletim, podem solicitar esclarecimento ou 
apresentar reclamacoes ou protestos perante 0 presidente da 
mesa da assembleia de voto. 

2. Se a reclamacao ou protesto nao f6rem atendidos pela mesa da 
assembleia de voto os boletins de voto reclamados ou 
protestados sao separados, anotados no verso, com a 
indicacao da qualificacao dada pela mesa da assembleia e do 
objecto da reclamacao ou do protesto, e rubricados pelo 
presidente da mesa e pelo delegado da candidatura. 

3. A reclamacao 
contagem do 
parcial. 

ou portesto nao atendidos nao impedem a 
boletim de voto para 0 efeito de apuramento 

ARTlGO 184 
(Publioaoio do Apuramento Paroial) 

o apuramento e imediatamente publicado por edital no local do 
funcionamento da assembleia de voto em que se discrimina 0 numero 
de votos de cada candidatura, 0 numero de votos em branco e 0 

num~r6 de votos nulos. 



ARTIGO 161 
(Votos 8D Branoo) 
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Considera-se voto em branco 0 correspondente ao boletim de voto 
que nao contenha qualquer sinal. 

ARTIGO 162 
(Votos Nuloa) 

1. Considera-se voto nulo 0 correspondente ao boletim no qual: 

a) tenha side assinalado mais de um quadrado; 
b) haja duvidas quanto ao quadrado assinalado; 
c) tenha side assinalado 0 quadrado correspondente a uma 

candidatura que tenha desistido das eleicoes; 
d) tenha sido feito qualquer corte. desenho ou rasura; 
e) tenha side escrita qualquer palavra. 

2. Nao e considerado voto nulo 0 correspondente ao boletim no 
qual a cruz. embora nao tenha side perfeitamente desenhada 
ou excedendo os limites do quadrado. assinale 
inequivocamente a vontade do eleitor. 

ARTIGO 163 
(Intervenoio dOB Deleaadoa daB CandidaturaB) 

1. Apos as operacoes nos artigos 157 e 158. os delegados das 
candidaturas pod em examinar os lotes dos boletins separados. 
sem alterar a sua composicao e. no caso de terem duvidas ou 
objeccoes em relacao a contagem ou a qualificacao dada ao 
voto de qualquer boletim. podem solicitar esclarecimento ou 
apresentar reclamacoes ou protestos perante 0 presidente da 
mesa da assembleia de voto. 

da 
ou 

2. Se a reclamacao ou protesto nao forem atendidos pela mesa 
assembleia de voto os boletins de voto reclamados 
protestados sao separados. anotados no verso. com a 
indicacao da qualificacao dada pela mesa da assembleia e do 
objecto da reclamacao ou do protesto. e rubricados pelo 
presidente da mesa e pelo delegado da candidatura. 

3. A reclamacao 
contagem do 
parcial. 

ou portesto nao atendidos nao impedem a 
boletim de voto para 0 efeito de apuramento 

ARTIGO 184 
(Publioaoio do Apuramento Paroial) 

o apuramento e imediatamente publicado por edital no local do 
·funcionamento da assembleia de voto em que se discrimina 0 numero 
de votos de cada candidatura. 0 numero de votos em branco e 0 

. numero de votos nulos. 
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c) as deliberacoes tomadas pela mesa da assembleia de voto 
durante as operacoes; 

d) 0 numero total de eleitores inseritos. 0 dos que 
votaram e 0 dos que nao votaram; 

e) os numeros de votos obtidos por eada eandidatura. 0 de 
voto em braneo e 0 de votos nulos; 

f) 0 numero de boletins de voto sobre os quais haja 
incidido reelamacao ou protesto; 

g) as divergeneias de contagem. se as houver. a que se 
refere 0 artigo 159 .. com a indieacao precisa das 
diferencas notadas; 

h) 0 numero de reelamac~es e protesto anexos a acta; 
i) quaisquer outras ocorreneias que a mesa julgar dever 

meneionar. 

ARTIGO 170 
(Envio de Katerial sobre 0 Apuraaento Parcial) 

Nas vinte e quatro horas seguintes a votacao. os presidentes das 
mesas das assembleias de voto entregam pessoalmente. ou remetem 
pela via mais segura. contra reeibo. as urnas. as aetas. os 
eadernos e demais doeumentos respeitantes a eleicao. a respeetiva 
Comissao Distrital de Eleic~es atraves das autoridades da 
administracao local. 

SBCCAo II 
Apuraaento Provincial 

ARTIGO 171 
(Aporaaento do Circulo Eleitoral) 

o apuramento do circulo eleitoral e 
Provincial de Eleicoes. 

ARTIGO 172 
(Apuraaento Provincial) 

feito pela Comissao 

A Comissao Provincial de Eleicoes centraliza os resultados 
eleitorais obtidos na totalidade das assembleias de voto 
constituidas nos limites geograficos de sua jurisdiCao e procede 
ao apuramento dos resultados eleitorais a nivel da provincia. 

ARTIGO 173 
(Conteudo do Apuraaento) 

o apuramento de votos referido nos artigos anteriores consiste: 

a) na verificacao do numero total de eleitores inscritos; 

.£: b) na verificacao dos numeros totais dos eleitores_que votaram 
::. e dos que nao votaram na area a que 0 apuramento'se reporta. 
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c) as deliberacoes tomadas pela mesa da assembleia de voto 

durante as operacoes; 
d) 0 numero total de eleitores inscritos, 0 dos que 

votaram e 0 dos que nao votaram; 
e) os numeros de votos obtidos por cada candidatura. 0 de 

voto em branco e 0 de votos nulos; 
f) 0 numero de boletins de voto sobre os quais haja 

incidido reclamacao au protesto; 
g) as divergencias de contagem. se as houver. a que se 

refere 0 artigo 159 .. com a indicacao precisa das 
diferencas notadas; 

h) 0 numero de reclamacbes e protesto anexos a acta; 
i) quaisquer outras ocorrencias que a mesa julgar dever 

mencionar, 

ARTlGO 170 
(Envio de Haterial sobre 0 Apuraaento Parcial) 

Nas vinte e quatro horas seguintes a votacao. os presidentes das 
mesas das assembleias de voto entregam pessoalmente. ou remetem 
pela via mais segura. contra recibo. as urnas. as aetas. os 
cadernos e demais documentos respeitantes a eleicao. a respect iva 
Comissao Distrital de Eleicbes atraves das autoridades da 
administracao local. 

SBCCAo II 
Apuraaento Provincial 

ARTlGO 171 
(Apuraaento do Circulo Eleitoral) 

o apuramento do circulo eleitoral e 
Provincial de Eleicoes. 

feito pela Comissao 

ARTlGO 172 
(Apuraaento Provincial) 

A Comissao Provincial de Eleicoes centraliza os resultados 
eleitorais obtidos na totalidade das assembleias de voto 
constituidas nos limites geograficos de sua jurisdicao e procede 
ao apuramento dos resultados eleitorais a nivel da provincia. 

ARTlGO 173 
(ConteUdo do Apuraaento) 

o apuramento de votos referido nos artigos anteriores consiste: 

a) na verificaCao do numero total de eleitores inscritos; 

_ b),na verificacao dos numeros totais dos eleitores que.votaram 
. ::::~.'e dos,que.nao votaram na area a que 0 apuramentose reporta. 
- .. " .... -:.... . ... . . . . 
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2. Dois exemplares da acta do apuramento 
enviados imediatamente pelo Presidente 
Provincial de Eleicoes a Comissao Nacional de 
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provincial sao 
da Comissao 

Eleieoes. 

3. 0 terceiro exemplar da acta e todos os documentos das 
operaeoes eleitorais que por forea da presente lei nao 
ten ham que subir a Comissao Nacional de Eleieoes sao 
entregues ao Governador da Provincia, que os conserva sob 
sua guarda e responsabilidade. 

ARTIGO 177 
(Publioaoio dos Resultados) 

Os resultados do apuramento provincial sao anunciados pelo 
Presidente da Comissao Provincial de Eleicoes no prazo maximo de 
sete dos contados a partir do dia do encerramento da votaeao, 
mediante divulgacao pelos Orgaos de comunicaeao social e afixados 
em edital a porta do edificio do Governo da Provincia e do 
edificio onde a Comissao funcionar. 

ARTlGO 178 
(Destino da Dooumentaoio) 

Os cadernos de recenseamento eleitoral 
relativos ao apuramento de votos, bem 
respectivas actas, sao confiados a guarda 
autoridades da administraeao local a nivel 

e demais documentos 
como uma c6pia das 

e responsabilidade das 
distrital. 

sHcelo III 
Apuramento Raoional 

ARTlGO 179 
(Hntidade Competente do Apuramento Raoional) 

Compete a Comissao Nacional de Eleieoes a centralizaeao dos 
resultados obtidos em cada Provincia e 0 apuramento e divulgaCao 
dos resultados gerais das eleieoes e a distribuieao dos mandatos. 

ARTIGO 180 
(Elementos do Apuramento Raoional) 

1. 0 apuramento nacional e realizado com base 
demais documentos referentes ao apuramento 
recebidos das Comissoes Provinciais de Eleicoes. 

nas actas e 
provincial 

2. Os trabalhos do apuramento iniciam imediatamente 
recepcao de actas do apuramento provincial, 

ap6s a 
devendo . , ~ . 

efectuar-se ininterruptamente ate a sua conclusao. 

_ . 3. Caso faltem actas do 
J. 

~12~lementos necessarios 
apuramento provincial ou outros 

a continuacao ou conclusao do 
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2. Dois exemplares da acta do 
enviados imediatamente pelo 
Provincial de Eleieoes a Comissao 

apuramento 
Presidente 
Nacional de 

provincial sao 
da Comissao 

Eleieljes. 

3. 0 terceiro exemplar da acta e todos os documentos 
operaeljes eleitorais que por forea da presente lei 
ten ham que 
entregues ao 
sua guarda e 

subir a Comissao Nacional 
Governador da Provincia, que 

responsabilidade. 

ARTIGO 177 
(Publioac!o dos Resultados) 

de Eleieljes 
os conserva 

das 
nao 
sao 
sob 

Os resultados do apuramento provincial sao anunciados pelo 
Presidente da Comissao Provincial de Eleieljes no prazo maximo de 
sete dos contados a partir do dia do encerramento da votacao, 
mediante divulgaeao pelos orgaos de comunicacao social e afixados 
em edital a porta do edificio do Governo da Provincia e do 
edificio onde a Comissao funcionar. 

ARTIGO 178 
(Destino da Dooumentacio) 

Os cadernos de recenseamento eleitoral 
relativos ao apuramento de votos, bem 
respectivas actas, sao confiados a guarda 
autoridades da administracao local a nivel 

e demais documentos 
como uma c6pia das 

e responsabilidade das 
distrital. 

sHceio III 
Apuramento Kaoional 

ARTIGO 179 
(Hntidade Competente do Apuramento Kaoional) 

Compete a Comissao Nacional de Eleicljes a centralizacao dos 
resultados obtidos em cada Provincia e 0 apuramento e divulgaCao 
dos resultados gerais das eleieoes e a distribuicao dos mandatos. 

ARTIGO 180 
(Blementos do Apuramento Kaoional) 

1. 0 apuramento nacional e realizado com base 
demais documentos referentes ao apuramento 
recebidos das Comissoes Provinciais de Eleicljes. 

nas actas e 
provincial 

2. Os trabalhos do apuramento iniciam imediatamente 
recepcao de actas do apuramento provincial, 
efectuar-se ininterruptamente ate a sua conclusao. 

ap6s a 
devendo 

.. 3. Caso faltem actas do 
~rementos necessarios 

.-~ ./. 

apuramento provincial ou outros 
a continuacao ou conclusao do 
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2. 0 Presidente da Comissao Nacional de Eleic~es envia um 
exemplar da acta do apuramento nacional ao Presidente da 
Republica, imediatamente ap6s a conclusao deste. 

A Comissao 
act as das 
apuramento 
sua guarda 

ARTIGO 185 
(Destino da Dooumentao!o) 

Nacional de Eleicoes findo 0 seu mandato 
Comissoes Provinciais de Eleic~es e 

nacional ao Conselho de ministros que 

entrega as 
as actas do 

determinara a 
e conservacao. 

ARTlGO 188 
(Hapa Olicial do Resultado das Eleic~eB) 

1. A Comissao Nacional de Eleic~es elabora um mapa oficial com 
o resultado das eleic~es, de que consta: 

a) numero total de eleitores inscritos; 
b) nilinero total de eleitores que votaram e dos que nao votaram 

com as respectivas percentagens relativamente ao numero 
total de eleitores inscritos; 

c) numero total de votos em branco, de votos nu los e de 
votos validamente expressos, com as respectivas 
percentagens relativamente ao numero total de votantes; 

d) numero total de votos obtidos por cada candidatura e, se 
for caso disso. tambem por cada coligaCao e 
candidaturas. com as respectivas percentagens 
relativamente ao numero total de votos validamente 
expressos; 

e) numero total de mandatos atribuidos a cada candidatura; 
f) nomes dos candidatos eleitos. com indicacao da 

denominacao das respectivas candidaturas. bem como. no 
caso de coligacao. dos partidos politicos proponentes. 

2. Na eleicao de deputados da Assembleia da Republica. para 
alem dos elementos totais referidos no numero anterior. 
devem constar igualmente do mapa os elementos respeitantes a 
cada circulo eleitoral. 

3. A Comissao Nacional de Eleic~es faz publicar os mapas do 
resultado. das eleicoes na I serie do Boletim da Republica. 
nos sete dias subsequentes ao anuncio dos resultados do 
apuramento de votos a nivel nacional. 
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• TITULO VI • BLBICAO DO PRBSIDBNTB DA RBPUBLICA 

• CAPITULO I 
Capaoidade Bleitoral Passiva e Reiime 

de Ble1QIo 

ARTIGO 187 
(Des1inaQIo do Pres1dente da RepOb110a) 

o Presidente da Republica e designado para um mandato de cinco 
anos. por eleic~o baseada no sufrigio universal. directo. igual. 
secreto e peri6dico dos cidadaos. nos termos da Constituic~o e da 
presente lei. 

ARTlGO 188 
(Capacidade Eleitoral Pas.iva) 

1. Sao elegiveis para 0 cargo de Presidente da Republica os 
cidadaos mocambicanos de origem. maiores de trinta e cinco 
anos de idade que se encontrem no pleno gozo dos seus 
direitos civis e politicos. 

2. Os funcionirios do Estado ou de outras pessoas colectivas 
publicas n!o precisam de autorizac!o para se candidatarem ao 
cargo de Presidente da Republica. 

ARTlGO 189 
(Inelegibilidade.) 

Nao sao elegiveis os cidad!os que: 

a) nao gozem de capacidade eleitoral activa; 

b) ten ham side condenados a pen a de prisao maior por crime 
doloso; 

c) tenham side condenados em pen a de pris!o por furto. roubo. 
abuso de confianca. burla. falsificacao ou por crime 
cometido por funcion'rio publico. desde que se trate de 
crimes dolosos. bem como os que ten ham side declarados 
delinquentes habituais. por sentenca transitada em julgado; 

d) n!o residam habitualmente no territ6rio nacional hi pelo 
menos seis meses. ate a data da realizaCao da eleic!o. 

ARTIGO 190 
(Inoompatibilidade 00. 0 Bxeroioio de 

PunQ~es Privadas) 

1. Desde a data da apresentacao das candidaturas e ate ao dia 
da eleicao os candidatos tem direito a dispensa do exercicio 
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das respectivas fun90es, 
contando esse tempo para 
direito a retribuicao, como 

sejam publicas ou privadas, 
todos os efeitos, inluindo 0 

tempo de servico efectivo, 

2. Os magistrados judiciais ou do Hinisterio Publico em 
efectividade de servico, os militares em funcoes de comando 
e os diplomatas chefes de missao, quando candidatos, 
suspensem obrigatoriamente 0 exerC1ClO das respectivas 
funcoes, desde a data da apresentacao da candidatura ate ao 
dia da eleicao. 

ARTlGO 191 
(C1rcolo EI~itoral) 

Considera-se territ6rio eleitoral para efeito de eleicao do 
Presidente da Republica, 0 territ6rio da Republica de Hocambique, 
constituindo um s6 circulo eleitoral com sede em Haputo. 

ARTIGO 192 
(Reiime de Bleioio) 

1. 0 Presidente da Republica sera eleito por lista uninominal, 
apresentada nos termos do artigo 195. 

2. Sera eleito 0 candidato que obtiver mais de metade dos votos 
validamente expressos nao se considerando como tal os votos 
em branco. 

3. Se nenhum dos candidatos 
proceder-se-a a um segundo 
apenas os do is candidatos 
retirado a sua candidatura. 

obtiver esse 
sufragio ao 

mais votados 

ARTlGO 193 
(Boleti. de Voto) 

numero de votos 
qual concorrerao 

que nao ten ham 

1. 0 boletim de votoe de 
apropriadas para que 
admitidas a votacao e 
Eleicoes. 

forma rectangular com 
nele caibam todas as 

e aprovado pela Comissao 

as dimensoes 
candidaturas 
Nacional de 

de voto sao impressos os nomes dos 
as respectivas fotografias dispostas 

2. Em cada boletim 
candidatos e 
verticalmente, 
side sorteados 

uns abaixo dos outros, pela ordem que tiverem 
pela Comissao Nacional de Eleicoes. 

3. Na linha correspondente a cada candidatura figura um 
quadrado em branco que 0 eleitor preenche para assinalar a 
sua escolha. 
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• CAPITULO II 
Candidaturas 

ARTlGO 194 
(Inioiativa de Apresentaoio de Candidaturas) 

1. As candidaturas ao 
apresentadas pelos 
partidos legalmente 
dez mil cidadaos 
activa. 

cargo de Presidente da republica sao 
partidos politicos e coligacoes de 

constituidas e apoiadas por um minima de 
mocambicanos com capacidade eleitoral 

2. Cada partido politico ou coligaCao de 
ser proponente de uma candidatura. 

partidos apenas pode 

3. Cada cidadao 
candidatura. 

eleitor 56 pode ser proponente de uma 

• CAPITULO III 
Apresentaoio de Candidaturas 

ARTlGO 195 
(Apresentaoio de Candidaturas) 

1. A apresentacao de candidaturas e feita perante 0 Presidente 
da Comissao Nacional de Eleicoes. ate sessenta dias antes da 
data prevista para a eleicao. 

2. As candidaturas propostas pelos partidos politicos ou pelas 
coligacoes de partidos sao apresentadas pelas entidades 
competentes nos termos dos respectivos estatutos. ou p~r 
delegados expressamente mandatados para 0 efeito. 

3. As candidaturas propostas por 
apresentadas pelo candidato ou 
mandatado para 0 efeito. 

ARrIGO 196 

cidadaos eleitores 
por delegado por 

(Requisitos Foraais de !presenta9Ao) 

sao 
ele 
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1 . A apresentacao de candidaturas ao cargo de Presidente da I 
Republica. e efectuada atraves da entrega de um requerimento 
ao Presidente da Comissao Nacional de Eleicoes. 

2. Do requerimento de apresentacao de candidaturas deve constar 
o seguinte: 

a) identificacao completa de quem procede a apresentacao 
da candidatura e da qualidade em que 0 faz; 

b) nome completo do candidato. idade. filiacao. 
naturalidade. profissao. residencia. numero e data de 
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emissao do bilhete de identidade e 0 n~mero do cartlo 
de eleitor; 

c) certificado de registo criminal do candidato; 
d) declaracao do candidato referida no artigo segulnte. 

ARTIGO 197 
(Deolaraoio do Candidato) 

Ao requerimento referido no artigo anterior deve ser junta uma 
declaracao do candidato. com assinatura reconhecida por notario 
onde 0 mesmo faca expressamente constar que: 

a) Aceita a candidatura apresentada pela entidade proponente; 

b) nao se encontra abrangido por qualquer inelegibilidade; 

c) nao se candidata por qualquer outro partido politico, 
coligaoao de partidos ou grupos de cidadlos . 

• CAPITULO IV 
Desist8noia ou Korte de Candidatos 

ARTIGO 198 
(Desist8noia de Candidatos) 

1. Qualquer candidato pode desistir da candidatura 
duas horas antes do dia da eleiolo, mediante 
escrita, com a assinatura reconhecida por 
apresentada ao Presidente da Comissao Nacional de 

ate setenta 
declaraolo 

notario, 
Eleiooes. 

2. Verificada a regularidade da declaraoao de desistencia, 0 
Presidente da Comissao Nacional de Eleiooes manda 
imediatamente afixar copia a porta do edificio onde funiona 
a Comissao Nacional de Eleiooes e publica nos principais 
orgios de comunicaolo social. 

ARTIGO 199 
(Korte ou Inoapaoidade) 

1. Em caso de morte de qualquer candidato, ou da ocorrencia de 
qualquer facto que determine a incapacidade do candidato 
para continuar a concorrer a eleioao presidencial, 0 facto 
deve ser comunicado ao Presidente da Comissao Nacional de 
Eleiooes no prazo de vinte e quatro horas com a indicaolo da 
intenoao de substituiclo ou nlo do candidato, sem prejuizo 
da continuidade da campanha eleitoral. 

2. Nos casos em que se nlo pretenda indicar candidato 
substituto as eleiooes tem lugar na data marcada. 
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3. Sempre que haja a intencao de substituicao do candidato, 0 

Presidente da Comissao Nacional de Eleic6es concede um prazo 
de cinco dias para apresentacao da candidatura e comunica de 
imediato 0 facto ao Presidente da Republica para efeitos do 
previsto no nQ. 5 do presente artigo. 

4. A Comissao Nacional de Eleicoes 
para" apreciar e decidir sobre a 
substituto. 

tem quarenta e oito horas 
aceitacao da candidatura do 

5. 0 Presidente da Republica, marca uma nova data para a 
eleicao que nao pode exceder 0 periodo de quinze dias 
contados da data inicialmente prevista para 0 escrutinio. 

ARrIGO 200 
(Publicaclo> 

Todas as situacoes de desistencia ou incapacidade dos candidatos 
devem ser publicadas num prazo de quarenta e oito horas, na I 
serie do Boletim da Republica. 

• CAPITULO V 
SeQUndo Sufrigio 

ARTIGO 201 
(Admi88io a Segundo Sufr~gio e De818t8noia 

de Candidatos) 

1. Participam no segundo sufragio os dois candidatos mais 
votados durante 0 primeiro sufr~gio. 

2. Ap6s a realizacao do primeiro sufragio, a eventual 
desistencia de qualquer dos do is candidatos mais votados, s6 
pode ocorrer ate as dezoito horas do segundo dia posterior 
ao da publicaolo do apuramento do primeiro sufragio. 

3. Em caso de desistencia nos termos do numero anterior, 0 
Presidente da Comissao Nacional de Eleicoes chamara 
sucessivamente e pela ordem de votacao os restantes 
candidatos, ate as doze horas do quinto dia posterior ao da 
publicacao do apuramento do primeiro escrutinio, para que 
declarem expressamente a sua vontade de concorrer ou nao a 
eleicao referente ao segundo sufragio. 

4. Encontrados os dois candidatos que concorrem a eleiolo do 
segundo sufragio, nos termos estabelecidos pelos numeros 
anteriores, 0 Presidente da Comissao Nacional de Eleiooes 
comunicara imediatamente 0 facto ao Presidente da Republica 
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e manda fixar edital a porta da Comissao e assegura a sua 
publicaclo na I s6rie do Boletim da Rep6blica atA dezoito 
horas do quinto dia posterior ao da publicaclo do apuramento 
da primeira votaclo. 

ARTIGO 202 
("orte ou Incapacidade) 

Em caso de morte ou incapacidade para 0 exerClOlO da funcao 
presidencial de um candidato apurado para 0 segundo escrutinio, e 
o mesmo substituido segundo a regra fixada no nQ. 3 do artigo 
anterior. 

ARTIGO 203 
(Data do Se.ondo Sotr~io) 

o segundo sufragio realiza-se 
da Republica, e tera lugar ate 
da publicacao dos resultados do 

mediante convocacao do Presidente 
ao vigessimo primeiro dia depois 
primeiro escrutinio. 

ARTIGO 204 
(Campanha Bleitoral) 

A campanha eleitoral do segundo sufragio, tem a duraclo de dez 
dias e termina as vinte e quatro horas da antevAspera do dia das 
eleici5es. 

• 
TITULO VII 

BLBICOBS LBGISLATIVAS 
• 

CAPITULO I 
Sistema Eleitoral e Capaoidade 

Eleitoral Pass iva 

ARTIGO 205 
(Composioio da Assembleia da Repdblioa) 

1. A Assembleia da Rep6blica e constituida por um numero de 
duzentos e um maximo de duzentos e cinquenta deputados. 

2. Os deputados a Assembleia da Rep6blica sao eleitos para um 
mandato de cinco anos. 

3. Para as primeiras eleici5es 
Assembleia da Rep6blica tera 
cinquenta deputadaos. 

gerais multipartidarias a 
uma composicao de duzentos e 

ARTlGO 208 
(C1rcolos Bleltorals) 

Para as eleicoes legislativas existem os seguintes circulos 
eleitorais: 
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a) circulos provinciais, compostos por 247 deputados, 
constituindo para esse efeito cada Provincia e Cidade com 
estatuto de Provincia um cirulo eleitoral representado na 
Assembleia da RepOblica p~r um nOmero de deputados a 
determinar pela Comissao Nacional de Eleicoes de acordo com 
o nOmero de eleitores; 

b) 0 circulo eleitoral das comunidades mocambicanas no exterior 
representado por um nOmero fixe de tres deputados sendo dois 
para a regiao de ~frica e um para 0 res to do munto. 

ARTIGO 207 
(Capaoidade Eleitoral Pasaiva) 

Sao elegiveis para a 
mocambicanos eleitores. 

Assembleia da Republica 

ARTlGO 208 
(Incapacidade Bleitoral Passiva) 

Nao gozam de capacidade eleitoral passiva: 

os cidadaos 

a) os cidadaos que nao gozem de capacidade eleitoral activa; 

b) os que tiverem sido condenados em pena de prisao por furto, 
roubo, abuso de confianca, peculato, falsificacao, fogo 
posto, ou por crime cometido por funcionario publico, desde 
que se tratem de crimes dolosos, bern como os que tiverem 
side judicialmente declarados delinquentes habituais de 
dificil correccao. 

ARTlGO 209 
(Hodo de 11eiolo) 

1. A eleicao dos Deputados da Assembleia 
por listas plurinominais de partidos 
partidos, em cada circulo, dispondo 0 
singular de lista. 

da Republica e feita 
ou de coligacoes de 
eleitor de um voto 

2. As listas sao apresentadas aos eleitores durante a campanha 
eleitoral para que estes tomem conhecimento dos nomes dos 
candidatos a deputados de cada partido ou coligacao de 
partidos. 

ARTlGO 210 
(Distribuiolo dos Handatos Dentro das Listas) 

1. Os mandatos dentro das listas sao conferidos segundo a ordem 
de precedencia constante da respect iva lista. 
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incompatibilidade entre 
candidato e 0 exerC1ClO do 
a atribuiclo do mandato. 
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3. Em caso de morte ou doenca que determine impossibilidade 
fisica do candidato, 0 mandato e conferido ao candidato 
imediatamente a seguir de acordo com a ordem de procedencia 
mencionada no numero anterior. 

ARTIGO 211 
(Boletia de Voto) 

1. 0 boletim de voto e 
apropriadas para que 
submetidas a votacao 
Eleicoes. 

de forma rectangular com as dimensoes 
nele caibam todas as listas que vao ser 
e e definido pela Comisslo Nacional de 

2. Em cada boletim de voto slo impressas as denominacoes, 
siglas, simbolos e bandeiras dos partidos ou coligacoes de 
partidos proponentes de candidaturas, dispostas 
horizontalmente, umas abaixo das outras, pela ordem do 
sorteio efectuado pela Comissao Nacional de Eleicoes. 

3. Na linha 
partidos, 
assinalado 

correspondente a cada partido 
figura um quadrado em branco 
com a escolha do eleitor. 

ARTIGO 212 
(Crit6rio de Bleiolo) 

ou coligacao 
destinado a 

de 
ser 

1. 0 sistema de eleicao dos deputados da Assembleia da 
Republica e 0 de representacao proporcional. 

2. 0 sistema de eleicao referido no numero anterior, obedece, 
para a conversao de votos em mandatos, as regras 
estabelecidas nos artigos seguintes. 

ARrIGO 213 
(Bleiolo Atrav6s dos C1roulos Provinoiais) 

A eleicao dos 247 deputados atraves de circulos provinciais 
previstos na alinea a) do artigo 206 e feita atraves do metodo de 
Hondt, que se resume no seguinte: 

a) apura-se em separado 0 numero de votos recebidos por cada 
lista no circulo eleitoral respectivo; 

b) 0 numero de votos apurados por cada 
necessariamente por 1, 2, 3, 4, 5, etc, 
alinhados pela ordem de grandeza numa 

lista e dividido 
sendo os quocientes 
serie de termos, 
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correspondentes ao n6mero de mandatos de cada circulo I 
eleitoral; 

c) os mandatos pertencem as listas a que correspond em os termos 
da serie estabelecida pela regra anterior, recebendo cada 
uma das listas tantos mandatos quantos os seus termos na 
serie; 

d) no caso de restar um s6 mandato para distribuir e de os 
termos seguintes serem iguais aos das listas diferentes, 0 

mandato cabe a lista que tiver obtido 0 menor numero de 
votos. 

ARTIGO 214 
(HIsiOio Atrav6B do Circulo daB ComunidadeB 

de Mooambioanos no Exterior) 

A eleicao dos tras deputados correspondentes as comunidades de 
mocambicanos no exterior, e feita obedecendo os criterios e regas 
estabelecidas nos artigos 212 e 213. 

ARTIGO 215 
(Limite de Numero de Votos para Estabelecimento 

de um Mandato) 

Cada lista de candidaturas s6 pode estabelecer mandato se do 
apuramento receber 5X dos votos expressos no circulo eleitoral. 

ARTIGO 216 
(Valas Ocorridas na Asseableia) 

1. As vagas ocorridas na Assembleia da Republica sao 
preenchidas pelo primeiro candidato nao eleito, na 
respect iva ordem de precedencia, da lista a que pertencia 0 
titular do mandato vago e que nao esteja impedido de assumir 
o mandato. 

2. Nao ha lugar ao preenchimento de vaga no caso 
existirem candidatos efectivos ou suplentes nao 
lista a que pertencia 0 titular do mandato vago. 

de ja nao 
eleitos da 

3. Os deputados que forem nomeados membros do Governo nao podem 
exercer 0 mandato ate a cessacao daquelas funcoes e sao 
substituidos nos termos do nQ. 1 deste artigo. 

ARTIGO 216 
(Le.itiaidade de Apresentaolo) 

1. As candidaturas sao apresentadas pelos partidos politicos, 
isoladamente ou, em coligaOao, desde que registados ate ao 
inicio do prazo de apresentacao de candidaturas e as listas 
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podem integrar cidadios nlo inscritos nos respectivo! 
partidos. 

2. Nenhum partido pode apresentar mais de uma lista de 
candidatos no mesmo circulo eleitoral. 

3. Ninguem pode ser 
ou figurar em 
inelegibilidade. 

candidato por mais 
mais de uma 

ARTIGO Z18 

de um circulo eleitoral 
lista, sob pena de 

(Proibic!o de Candidatura Plurima) 

Ninguem pode ser candidato a deputado por mais de uma lista, sob 
pena de inelegibilidade. 

ARTIGO Z19 
(Coli~ac~es para Fins Eleitorais) 

1. as coligacoes de partidos politicos para fins eleitorais, 
constituem-se nos termos previstos na Lei nQ. 7/91, de Z3 de 
Janeiro, e das disposicoes seguintes. 

2. Os partidos politicos gue realizem convenios de coligacao 
para fins eleitorais devem comunicar 0 facto a Comissao 
Nacional de Eleicoes, ate a apresentaclo efectiva das 
candidaturas em documento assinado conjuntamente pelos 
6rgios competentes dos respectivos partidos politicos. 

3. A comunicacao prevista no numero anterior deve conter: 

a) a definicao previsa do ambito da coligacio; 
b) a indicacao da denominacio, sigla e simbolos da 

coligacao; 
c) a designacao dos titulares dos 6rgios de direccio ou de 

coordenacao da coligacio; 
d) 0 documento comprovativo da aprovacao do convenio da 

coligacao. 

4. As coligacoes constituem uma unica bancada parlamentar e 
deixam de existir no final de cada legislatura. 

ARTIGO ZZO 
(Apreoiacio das Denominac~es, Siglas 

e Simbolos) 

1. A Comissao Nacional de Eleicoes aprecia em sessio plenaria a 
legalidade das denominacoes, siglas e simbolos das 
coligacoes, bem como a sua identidade ou semelhanca com os 
de outros partidos ou ooligacoes, vinte e guatro horas ap6s 
a apresentacao da comunicacio refer ida no artigo anterior. 



f,7 

2. A decisao resultante da apreciacao prevista no numero 
anterior e imediatamente publicitada por edital mane.do 
afixar. pelo Presidente da Comissao Nacional de Eleicoes a 
porta do edificio onde funciona a Comissao. 

3. No prazo de vinte e quatro horas a con tar da afixacao do 
edital. podem os mandatarios da coligacao ou de qualquer 
outra lista recorrer da decisao para 0 plenario. que decide 
no prazo de quarenta e oito horas. 

ARTIGO 221 
(Hodo de Apresentaolo de Candidaturas) 

1. Para a apresentacao das candidaturas. os partidos politicos 
ou coligacoes de partidos devem submeter a Comissao Nacional 
de Eleicoes. um pedido em forma de requerimento. acompanhado 
de listas de candidatos. nos termos previstos no artigo 85. 

2. As listas de candidatos devem conter, 
numero do cartao de eleitor de cada 
acompanhadas dos seguintes documentos: 

o nome completo e 
candidato e serem 

a) fotocopia do bilhete de identidade de cada candidato; 
b) certificado do registo criminal de cada candidato; 
c) declaracao de candidatura individual ou colectiva, 

assinada por cada candidato e reconhecida por notario; 
d) documento comprovativo do registo eleitoral de cada 

candidato; 
e) documento comprovativo do registo eleitoral do 

mandatario de cada lista. 

3. Na declaracao a que 
anterior, os candidatos 
seguinte: 

se refere a alfnea c) do numero 
devem fazer constar expressamente 0 

a) que nao estao abrangidos por qualquer inelegibilidade; 
b) que nao figuram em mais nenhuma lista de candidatura; 
c) que aceitam a candidatura apresentada pelo proponente; 
d) que concordam com 0 mandatario da lista. 

SHceAO II 
Substituioio e Desist8noia de Candidatos 

ARTIGO 222 
(Substituioio de Candidatos) 

1. Pode haver lugar a substituicao de candidatos, ate quinzee 
dias antes das eleicoes, apenas nos seguintes casos: 

a) rejeicao do candidato em virtude de inelegibilidade; 
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b) morte ou doenca de que resulte incapacidade fisica ou 
psiquica do candidato; 

c) desistincia do candidato. 

2. Para efeitos do numero anterior publiear-se-a nova lista. 

ARTIGO 223 
(Desist8noia) 

1. A desistineia de uma lista far-se-a atd sessenta e du~a 
horas antes do dia marcado para 0 inieio da eleiclo, devendo 
tal acto ser comunicado pelo mandatario a Comissao Nacional 
de Eleicoes. 

2. A desisteneia de qualquer candidato far-se-a dentro do prazo 
referido no numero anterior, mediante deelaraCao com 
assinatura reeonhecida por notario . 

• CAPITULO III 
InOODpatlbl11dades e IneleSibilidades 

ARTIGO 224 
(InooDPatibilidades) 

1. 0 mandato de deputado d ineompativel com as funcoes de 
membro do Governo. 

2. 0 membro do Governo que seja eleito deputado e pretenda 
manter aquela funcao, deve ceder a mandato de deputado. nos 
termos previstos pelo artigo 216. 

3. 0 deputado mencionado 
mandato no Parlamento. 
Governo. 

no numero anterior retoma 0 seu 
no caso de deixar de ser membro do 

4. 0 mandato de deputado d 
remunerados por Estados 
internaeionais. 

tambdm ineompativel com empregos 
estrangeiros, ou por organizacoes 

ARrIGO 225 
(Inelegibilidades) 

Sao inelegiveis para a Assembleia da Republica: 

a) os magistrados judiciais ou 
efectividade de servico; 

do Hinistdrio Publico em 

b) os militares e 
pertencentes aos 
servico activo; 

os elementos das forcas militarizadas 
quadros permanentes. enquanto prestarem 
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c) os diplomatas de carreira em efectividade de servico. 

ARTlGO 226 
(Recurso Contencioso) 

1. As irregularidades ocorridas no decurso da votacao e no 
apuramento parcial e geral podem ser apreciadas em recurso 
contencioso, desde que hajam side objecto de reclamacao ou 
protesto apresentado no acto em que se verificaram. 

2. Da decisao sobre a reclamacao ou protesto pod em recorrer, 
alem do apresentante da reclamacao, do protesto ou do 
contraprotesto, os candidatos, os seus mandatarios e os 
partidos politicos que. no circulo, concorrem a eleicao. 

3. A peticao especifica os fundamentos 
recurso e e acompanhada de todos 
incluindo fotocopia da acta da 
irregularidade tiver ocorrido . 

• TITULO VIII 

de facto e de 
os elementos 
assembleia 

CONTENCIOSO E ILICITO ELEITORAIS 
• CAPITULO I 

Contenoioso Bleitoral 

ARTIGO 227 
(Instincias Competentes. Prooesso e Prazos) 

direito do 
de prova, 

em que a 

1. A peticao 
de facto e 
de prova. 

de recurso especifica os respectivos fundamentos, 
de direito, e e acompanhada de todos os elementos 

2. 0 recurso contencioso e interposto, em prime ira instancia, a 
Comissao Nacional de Eleicoes no dia seguinte ao apuramento 
de votos, devendo a decisao ser tomada nos do is dias 
sUbsequentes. 

3. Da decisao da Comissao Nacional de Eleicoes cabe recurso, a 
ser interposto nas quarenta e oito horas seguintes, ao 
Conselho Constitucional que,'em ultima instancia, decidira 
no prazo de do is dias. 

ARTIGO 228 
(Kotifioaoio dos Handat'rios e Reoorrentes) 

1. Antes de tomada de decisoes sobre os recursos, a Comissao 
Nacional de Eleicoes e 0 Conselho Constitucional devem 
notificar os mandatarios das candidaturas para, querendo, se 
pronunciarem no prazo de vinte e quatro horas. 
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2. As decisoes referidas 
devem ser notificadas, 
recorrentes. 

nos nQs. 
pela via 

2 e 3 do artigo anterior 
rapida, ao recorrente ou 

ARTlGO ZZ9 
(Iulidade daB Eleic~eB) 

1. A votacao em qualquer assembleia de voto, 56 e considerada 
nula quando se ten ham verificado irregularidades que possam 
influir no resultado das eleicoes. 

2. Declarada a nulidade da votacao numa ou mais assembleias de 
voto, as operacoes eleitorais correspondentes 510 repetidas 
no segundo Domingo posterior a decisao. 

ARTIGO 230 
(Gratuitidade e Celeridade do Prooesso) 

o processo e isento de custas e tem prioridade 
expediente da Comisslo Nacional de Eleicoes 
Constitucional. 

• CAPITULO II 
Ilioito Bleitoral 

SBceAO I 
Prinoipios Gerais 

sobre 0 restante 
e do Conselho 

ARTIGO 231 
(Conoorr8noia oom Crimes Dais Graves 

e Responsabilidade Disoiplinar) 

1. As sancoes cominadas nesta lei nlo excluem a aplicacao de 
outras mais graves pela pratica de qualquer crime previsto 
na legislaclo penal. 

2. As infraccoes previstas nesta 
disciplinar quando cometidas 
responsabilidade. 

lei constituem tambem falta 
por agente sujeito a essa 

ARTlGO Z3Z 
(CircunBtinoias Agravantes Gerais> 

Para alem das previstas na lei penal. constituem circunstancias 
agravantes gerais do ilicito eleitoral: 

a) 0 facto de a infracclo influir no resultado da votacao; 

b) 0 facto de os seus agentes serem membros da Comissao 
Nacional de Eleicoes. das Comissoes Provinciais e Distritais 
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de EleicBes, das mesas das assembleias de voto ou agente da 
administracao eleitoral; 

c) 0 facto de 0 agente ser candidato, delegado de partido 
politico au mandatario de lista. 

ARTIGO 233 
(SuspensBo de Oireitos Politicos) 

A condenacao a pena de prisao por infraccao eleitoral dolosa 
prevista na presente lei e obrigatoriamente aompanhada de 
condenaclo em suspensao de direitos politicos de um a cinco anos. 

a procedimento criminal 
eleitorais prescreve no 
eleicao. 

ARTIGO 234 
(Presorioio) 

por infraccoes relativas 
prazo de um ano a con tar 

SECCAo II 
In!racooes Relativas ao Recenseamento 

Eleitoral 

ARTIGO 235 
(Promooio Oolosa de Inscriolo) 

as operacoes 
da data da 

1. Aquele que promover a sua inscricao no recenseamento sem ter 
capacidade eleitoral sera punido com pena de prisao ate seis 
meses e multa de lO.OOO,OOMT a 20.000,OOMT. 

2. Aquele que promover a sua inscriclo mais de 
punido com pena de prisao de seis meses ate um 
de 10.000,OOMT a 20.000,OOMT. 

uma vez sera 
ana e multa 

3. Todo 0 cidadlo eleitor que pres tar falsas declaracoes ou 
informacoes, a fim de obter a sua inscriclo no recenseamento 
eleitoral, sera punido com pen a de prisao ate um ano e multa 
de lS.OOO,OOMT a 30.000,OOMT. 

ARrIGO 236 
(Obstrucio l Insoriolo) 

Todo aquele que, por violencia, ameaca ou artificio fraudulento, 
induzir um eleitor a nlo promover a sua inscriclo no 
recenseamento eleitoral ou a faze-Io fora do prazo legalmente 
estabelecido, sera punido com a pena de prisao at6 um anD e multa 
de.1S.000,OOHT a 30.000,OOMT. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



II 

I 

72 

ARTIGO 237 
(Obstruo!o d Deteco!o de Duplas Inscric~es) 

Aquele que dando conta de dupla inscricao nao tomar os 
procedimentos tendentes a sanar a irregularidade em tempo devido, 
serA punido com pena de prislo at' seis meses e multa de 
lO,OOO,OOHT a 20.000,OOHT. 

ARTIGO 238 
(Falso Docuaento Coaprovativo) 

Todo aquele que passar indevidamente documento 
incapacidade fisica ou sanidade mental com 
recenseamento eleitoral, serA punido com pena de 
meses e multa de lO.OOO,OOHT a 20.000,OOHT. 

ARTIGO 239 

comprovativo de 
implicacoes no 
prisao at' seis 

(Vio1aolo de Deveres Re1ativos d Inscrio!o 
no Reoenseaaento Eleitoral) 

1. Serao punidos com pen a de prislo ate um ano e multa de 
20.000,OOHT a 40.000,OOHT todos aqueles que: 

a) se recusarem a inscrever no recenseamento eleitoral um 
eleitor que haja devidamente promovido a sua inscricao; 

b) procederem a inscricao ou transferencia indevida de um 
eleitor no recenseamento; 

c) eliminarem indevidamente a inscriclo de um eleitor no 
recenseamento. 

2. Aqueles que, se recusarem a 
oficiosas a que estao obrigados 
punidos com pena de prlsao ate 
lO.OOO,OOHT a 20.000,OOHT. 

efectuar as eliminacoes 
pela presente lei, serlo 
seis meses e multa de 

3. Aqueles que, por negligencia, deixarem de cumprir com as 
suas obrigacoes serlo punidos com multa de 25.000,OOHT a 
50.000,OOHT. 

ARTIGO 240 
(Violaolo de Deveres Relativos aOB 

CadernoB do Reoenseaaento) 

Todo aquele que, nao proceda a elaboracao, organizaclo e 
rectificacao dos cadernos de recenseamento nos termos prescritos 
na presente lei, serao punidos com pena de prisao ate seis meses 
e multa de 10.000,OOHT a 20.000,OOHT. 
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ARTIGO 241 
(Fals1!loaolo do Cart!o de Eleitor) 
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Todo aquele que, fraudulentamente, modificar ou substituir 0 

cartlo de eleitor, serA punido com pena de prislo ate seis meses 
e multa de 20.000,OOHT a 40.000,OOHT. 

ARTIGO 242 
(FalBifioaoio dOB CadernoB de RecenBeamento) 

Todo aquele que, por qualquer forma alterar, viciar, substituir 
ou suprimir os cadernos de recenseamento sera punido com pena de 
prislo de dois a oito anos de prislo maior e multa de 50.000,OOHT 
a lOO.OOO,OOHT. 

ARTIGO 243 
(Iapedlaento i Verl!lcacio de InBcric!o 

no Recenseamento) 

Aquele que, nlo expuser c6pias dos cadernos de recenseamento 
eleitoral ou que impedir a sua consulta pelo cidadlo eleitor 
inscrito, no prazo legalmente estabelecido, sera punido com pena 
de prislo ate seis meses e multa de 20.000,OOHT a 40.000,OOHT. 

ARTIGO 244 
(Mlo Correoc!o dos Cadernos de Recenseamento 

Bleitoral) 

Os membros 
negligencia, 
recenseamento 
presente lei, 

das brigadas de recenseamento eleitoral que, p~r 
nlo procederem a correccao dos cadernos de 
eleitoral ou facam contrariamente ao disposto na 
sao punidos com multa de lO.OOO,OOHT a 20.000,OOHT. 

ARTIGO 245 
(Candldatura de oldadlo Inele,1vel) 

Aquele que, nao tendo capacidade eleitoral passiva, dolosamente 
aceitar a sua candidatura sera punido com prlsao de seis meses a 
dois anos e multa de 50.000,OOHT a l50.000,OOHT. 

ARrIGO 248 
(Candidatura PUblica) 

Aquele que, intencionalmente, subscrever mais do que uma lista de 
deputados a Assembleia da Republica, sera punido com a pena de 
multa de lOO.OOO,DOHT a 500.0DO,DOHT, sem prejuizo no disposto no 
artigo 218. 
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ARTIGO 247 
(V101s01o do Dever de Neutralidade e 

Imparcialidade) 
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Todo aquele que, violar 0 artigo 90 sera punido com a pena de 
prisAo at6 um ano e multa de 50.000,00HT a 100.000,00HT. 

ARTIGO 248 
(Uti11zac!o Indevida de Denominacao, 

Siala ou S1mbolo) 

Aquele que, durante a campanha eleitoral. utilizar a denominac~o. 
a sigla ou 0 simbolo de partido ou coligacao com 0 intuito de 0 
prejudicar ou injuriar sera punido com pena de pris~o at~ um ano 
e multa de 10.000,00HT a 20.000,00HT. 

A~IGO U9 
(Utilizac!o Abusiva do Tempo de 

Antena) 

1. Os partidos politicos ou coligacoes de partidos e 
respectivos membros que. durante as campanhas eleitorais e 
no exerC1ClO do direito de acesso, para propaganda 
eleitoral, a estacoes de radio e televisao, usem expressoes 
ou imagens que possam constituir crime de difamacao ou 
inJuria, of ens a as instituicoes democraticas e seus 
legitimos representantes. apelo a desordem ou a insurreicao 
ou incitamento ao Odio. l viollncia ou l guerra poderao ser 
imediatamente suspensos do exercicio desse direito pelo 
perfodo de um dia ao numero de dias que durar a campanha, 
consoante a gravidade da falta e 0 grau da sua repeticao, 
sem preju1zo da responsabilidade civil ou criminal que ao 
caso couber. 

2. A suspensao abrangera 0 exerC1ClO do direito de antena em 
todas as estacoes de radio e televisao, mesmo que 0 facto 
que a determinou se tenha verificado apenas numa delas . 

A~IGO 250 
(Suspensio do Direito de Antena) 

1. A suspensao prevista no artigo anterior sera determinada 
pela Comissao Nacional de Eleicoes, por iniciativa pr6pria 
ou a requerimento e devidamente instruido da administracao 
da estacao de radio ou televisao em que 0 facto tiver 
ocorrido, ou de qualquer autoridade civil ou militar. 

2. Para 0 efeito da eventual prova do conteudo de quaisquer 
emissoes relativas ao exercicio do direito de antena 
conferido aos partidos politicos, devem as estacoes de radio 
e televisao registar e arquivar 0 registo dessas emissoes, 
com obrigacao de 0 facultar a Comissao Nacional de Eleicoes. 
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3. A Comissao Nacional de Eleicoes proferira decisao ate ao 
momento em que esteja previsto novo tempo de emissao em 
qualquer estacao de radio ou de televisao para 0 partido 
politico a que pertenca 0 infractor, salvo se tiver 
conhecimento da infracc~o menos de vinte e quatro horas 
antes, hipotese em que decidira dentro deste prazo. 

4. A decisao a que se refere 0 numero anterior e sempre 
precedida da audicao, por escrito, do partido a que 
pertencer 0 infractor, solicitada, em caso de necessidade, 
por telegrama dirigido a sede desse partido, contendo, em 
sintese, a materia da infraccao e a notificacao de que a 
resposta pode ser enviada por igual via, dentro do prazo que 
para 0 efeito for marcado. 

5. Apenas e admitida a producao de prova documental, que deve 
ser entregue na Comissao Nacional de Eleicoes dentro do 
prazo concedido para a resposta. 

6. A decisao da Comissao Nacional de Eleicoes tem de ser tomada 
por maioria absoluta dos seus membros. 

ARTIGO 251 
(Vi01aoio da Liberdade de Reuni!o E1eitora1) 

Aquele que impedir a realizacao ou 0 prosseguimento de reuniao, 
comicio, cortejo ou desfile de propaganda eleitoral sera punido 
com pena de prisao de seis meses a um ano e multa de 50.000,00HT 
a 100.000,00HT. 

ARTIGO 252 
(Reuni~es, Co.1oios. Desfi1es ou 

Cortejo8 I1e,a18) 

Aquele que, durante a campanha eleitoral promover reunioes, 
comicios, desfiles ou cortejos sem 0 cumprimento do disposto na 
lei nQ. 9/91, de 18 de Julho, sera punido com prisao ate seis 
meses a um ano e multa de 50.000,00HT a 100.000,00HT. 

ARTIGO·253 
(Vi01aolo dos Direitos de proPaianda 

Grifioa e Sonora) 

Aquele que violar 
propaganda sonora e 
a 100.000,00HT. 

o disposto nos artigos 103 
grafica sera punido com multa de 

e 104 sobre 
50.000,00HT 
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ARTIGO 254 
(Dano em Material de Propaganda 

Eleitoral) 
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1. Aquele que roubar, furtar, destruir, rasgar ou por qualquer 
forma inutilizar, no todo ou em parte, ou tornar ilegivel, 0 
material de propaganda eleitoral afixado ou 0 desfigurar, ou 
colocar por eima dele qualquer material com 0 fim de 0 

ocultar sera punido com prisio at6 seis meses e multa de 
20.000,OOMT. 

2. Nlo serlo punidos os factos previstos no nOmero anterior se 
o material de propaganda houver sido afixado na propria casa 
ou estabelecimento do agente sem 0 seu consentimento ou 
contiver materia francamente desactualizada. 

ARrIGO 255 
(Desvio de Correspondincia) 

o empregado dos correios que desencaminhar, retiver ou nao 
entregar ao destinatario circulares, cartazes ou papeis de 
propaganda eleitoral de qualquer lista sera punido com prisao ate 
um ano e multa de 20.000,OOMt a 50.000,OOMT. 

ARrIGO 256 
(Propaganda Depois de Encerrada a 

Caapanha Eleitoral) 

1. Aquele que no dia da eleieao ou no anterior fizar propaganda 
eleitoral por qualquer meio sera punido com prisao ate seis 
meses e multa de 10.000,OOMt a 20.000,OOMT. 

2. Aquele que dia da eleielo fizer propaganda nas assembleias 
de voto ou nas suas imediae5es ate quinhentos metros sera 
punido com prisao ate seis meses e multa de 20,OOO,OOMt a 
50.000,OOMT. 

ARrIGO 257 
(Revelaoio ou Divulgaolo de Resultados 

de Sondasens) 

Aquele que infringir 0 disposto no artigo 93 sera punido com 
prislo ate urn ano e multa de lOO.OOO,OOMT a 500.000,OOMT. 

ARTIGO 258 
(Kio Contabilizaolo de Despesas 

e Reoeitas) 

Todo aquele que violar 0 disposto no artigo 111 sera punido com 
pena de multa de lOO.OOO,OOMT a 500,OOO,OOMT. 
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ARTlGO 259 I 

(Mlo Prestaolo de Contas) 

Todo aquele que violar 0 disposto no nQ. 1 do artigo 112 sera I 
punido com a multa de lOO.OOO.OOHT a 500.000.00HT. 

SECCAO V 
Infraco~es Relativas As Eleio~es 

ARTlGO 260 
(Violaoio da Capacidade Eleitoral Activa) 

1. Aquele que. nao possuindo capacidade eleitoral activa. se 
apresentar a votar. sera punido com a multa de 20.000.00HT a 
50.000.00HT. 

2. A pen a de prisao ate um 
100.OOO.OOHT sera imposta 
capacidade eleitoral act iva 
de voto. 

ano e multa de SO.OOO.OOMT a 
ao cidadao que. nao possuindo 
exercer efectivamente 0 direito 

3. 5e. para exercer aquele direito. utilizar fraudulentamente 
identidade de outro cidadao regularmente registado. a pena 
sera de prlsao de seis meses a dois anos e multa de 
ISO.OOO.OOHt a 300.000.00HT. 

ARTIGO 261 
(Admissio ou Excluslo Abusiva do Voto) 

Aquele que concorrer para que seja admitido a votar quem nao tem 
esse direito ou para a exclusao de quem 0 tiver e. bem assim. 0 
medico que atestar falsamente uma impossibilidade de exerC1ClO do 
dire ito de voto. sera punido com prisao ate do is anos e multa de 
SO.OOO.OOMT a IOO.OOO.OOMT. 

ARTIGO 262 
(Iapediaento do Sofr4eio por Aboso 

de Autoridade) 

° agente de autoridade que dolosamente. no dia das eleicoes. sob 
qualquer pretexto. fizer sair do seu domicilio ou permanecer fora 
dele qualquer eleitor para que nao possa ir votar. sera punido 
com prisao ate do is anos e multa de 60.000.00HT a 120.000.00MT. 

ARTlGO 263 
(Voto Pldrimo) 

Aquele que votar mais de uma vez sera punido com prisao de seis 
meses a dois anos e multa de 50.000.00MT a 100.000,OOHT. 
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Aquele que acompanhar um cego ou um deficiente a votar e 
dolosamente exprimir infielmente a sua vontade sera punido com 
prlsao de seis meses a dois anos e multa de 60.COO,OOHT a 
120.000,OOHT. 

ARTIGO 265 
(Violac!o do Searedo de Voto) 

1. Aquele que na assembleia de voto ou nas suas imediacoes ate 
quinhentos metros usar de coaccao ou artificio de qualquer 
natureza ou se servir do seu ascendente sobre 0 eleitor para 
obter a revelacao do voto sera punido com prisao ate seis 
meses . 

2. Aquele que na assembleia de voto ou nas suas imediacoes ate 
quinhentos metros revelar em que lista vai votar ou votou 
sera punido com multa de 20.000,OOHT a 50.000,00HT . 

ARTIGO 266 
(Coaooio e Artifioio Fraudulento sobre 

o Bleitor) 

1. Aquele que, usando de violencia ou ameaca sobre qualquer 
eleitor ou que usar de artificio fraudulentos, falsas 
noticias ou de qualquer meio fraudulento para 0 constranger 
ou induzir a votar em determinado candidato, ou a abster-se 
de votar, sera punido com pena de seis meses a do is anos de 
prisao e multa de 100.000,OOHT a 300.000,OOHT. 

2. A mesma pena sera aplicada aquele que, 
prevista no numero anterior, visar obter a 
algum candidato. 

com a conduta 
desistencia de 

3. A pena prevista nos numeros anteriores sera agravada, nos 
termos da legislacao penal em vigor se a ameaca for 
praticada com 0 uso de arma ou a violencia for exercida por 
duas ou mais pessoas. 

ARTIGO·267 
(AbUBO de Func~es POblioas ou 

BQuiparadas) 

o cidadao investido de poder publico, 0 funcionario ou agente do 
Estado ou de outra pessoa colectiva publica e 0 ministro de 
qualquer culto que, abusando das suas funcoes ou no exercfcio das 
mesmas. se servir delas para constranger ou induzir os eleitores 
a votar em determinada ou determinadas listas. ou a abster-se de 

.votar nelas. sera punido com prisao de seis meses a dois an os e 
multa de 100.000.00HT a 500.000.00HT. 
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ARTIGO 268 
(Deapedimento ou Ameaoa de Deapedimento) 

Seri punido com a pena de prisgo atA dois ana e multa de 
200.000,OOHT a SOO.OOO,OOHT aquele que despedir ou amea~ar 
despedir algum cidadio do seu emprego, impedir ou ameacar impedir 
alguAm de otter emprego, aplicar qualquer outra sancgo para 0 

obrigar a votar ou nlo votar. porque votou ou nlo votou em certo 
candidato, ou porque se absteve de votar ou de nao participar na 
campanha eleitoral. 

ARTIGO 269 
(Corrupcio Eleitoral) 

1. Aquele que, para persuadir alguAm a votar ou deixar de votar 
em determinada lista, oferecer, prometer ou conceder emprego 
publico ou privado ou outra coisa ou vantagem a urn ou mais 
eleitores ou, por acordo com estes, a uma terce ira pessoa, 
mesmo quando a coisa ou vantagem utilizadas, prometidas ou 
conseguidas forem dissimuladas a titulo de indemnizacao 
pecunlarla dada ao eleitor para despesas de viagem ou de 
estada ou de pagamento de alimentos ou bebidas ou a pretexto 
de despesas com a campanha eleitoral, sera punido com prisao 
atA dois anos e multa de SO.OOO,OOHT a 120.000,OOHT. 

2. A mesma pena sera aplicada ao eleitor que aceitar qualquer 
dos beneficios previstos no numero anterior. 

ARTIGO 270 
(Hio Exibiolo da Urna) 

1. 0 presidente da assembleia de voto que ngo exibir a urna 
perante os eleitores no acto da abertura da votacao, sera 
punido com a pena de prlsao atA seis meses e multa de 
20.000,OOHT a 50.000,OOHT. 

2. Quando se verificar que na urna nao exibida se encontravam 
boletins de voto, sera 0 presidente da mesa oondenado na 
pena de prisao atA do is anos e multa de 20.000,OOHT a 
100.000,OOHT, sem prejuizo da aplioacao do disposto no 
artigo seguinte. 

ARTIGO 271 
(Introduoio de Boletins de Voto na Urn a e 

Desvio desta ou de Boletins de Voto) 

Aquele que, fraudulentamente, depositar boletins de voto na urna 
antes ou depois do in1oio da votacao, se apoderar da urna oom os 
boletins de voto nela recolhido mas ainda nao apurados, ou se 

.apoderar de um ou mais boletins de voto em qualquer momento, 
desde a abertura da assembleia de voto ate ao apuramento geral da 
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eleiclo, serA punido com pena de prislo de seis meses a dois anos 
e multa de lOO.OOO,OOHT a SOO.OOO,OOHT. 

ARTIGO 272 
(Fraudes no Apora.ento de Votos) 

a membro de mesa da assembelia de voto que dolosamente aponha ou 
permita que se aponha indicaclo de confirmaclo em eleitor que 
votou, que troque na leitura dos boletins de voto a lista 
votada, que diminua ou adite votos a uma lista no apuramento de 
votos, ou que por qualquer forma falseie a verdade da eleiclo, 
serA punido com pen a de prislo de um a dois anos e multa de 
80.000,OOHT a 200.000,OOHT. 

ARTIGO 273 
(OpoBioio ao Exercicio dOB DireitoB dOB 

Oelegados das Candidaturas) 

1. Aquele que, impeea a entrada ou saida de 
candidaturas nas assembleias de voto ou que 
forma se oponha a que eles exeream os poderes 
reconhecidos pela presente lei serA punido 
prisao. 

2. Tratando-se do 
qualquer caso, 

presidente da mesa, 
inferior a um ano. 

ARTIGO 274 

a pena 

delegados das 
por qualquer 

que Ihes sao 
com pena de 

nao sera, em 

(Recosa de Receber Reclaaac~es e Protestos 
e Contra-protestos) 

o presidente da mesa da assembleia de voto que injustificadamente 
se recusar a receber reclamaeoes, protestos ou contra-protestos, 
sera punido com pena de prisao de seis meses e multa de 
lOO.OOO,OOHT a 300.000,OOHT. 

ARTlGO 275 
(Perturbaoio das ASBembleis de Voto) 

1. Aquele que, perturbar 0 normal funcionamento 
de voto com insultos, ameaeas ou actos 
orisinando tumulto, sera punido com pena de 
de 50.000,OOHT a lOO.OOO,OOHT. 

das assembleias 
de violencia, 
prisao e multa 

2. Aquele que, durante as operacoes eleitorais, se introduza 
nas assembleias de voto sem ter direito a faze-lo e se 
recuse a sair, depois de intimado pelo respectivo 
presidente, sera punido com pen a de prisao ate seis meses e 
multa de 20.000,OOHT a 50.000,OOHT. 

3. Aquele que se introduza armado nas assembleias de voto fica 
sujeito a imediata apreensao da arma e sera punido com pena 
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de prisao ate tres meses 
50.000,OOHT. 

e multa de 20.000,OOHT a 

ARTIGO Z76 
(Obstrucao dos Candidatos. Handatarios e 

Representantes das Candidaturas) 

o candidato, mandatario, representante ou delegado das 
candidaturas que, perturbar 0 funcionamento regular das operacoes 
eleitorais, sera punido com pen a de prisao ate urn ano e multa de 
20.000,OOHT a 50.000,OOHT. 

ARTIGO Z77 
(Hlo Cumprimento do Dever de Partioipaoio 

no Prooesso Eleitoral) 

Todo aquele que, for 
assembleia de voto, e, 
abandonar essas funcoes 
200.000,OOHT. 

designado para fazer parte da mesa de 
sem motive justificado, nao realizar ou 
sera punido com multa de aO.OOO,OOHT a 

ARTIGO Z78 
(Fals1f1oaolo de Dooumentos Relativos 

, 81eiolo) 

Aquele que, de alguma forma, com dolo, vicie, substitua, suprima, 
destrua ou altere os cadernos eleitorais, os boletins de voto, as 
actas das assembleias de voto ou quaisquer documentos 
respeitantes A eleiclo serA punido com pena de dois a oito anos 
de prisao maior e multa de 200.000,OOHT a 500.000,OOHT. 

ARTIGO 279 
(Dendnoia Caluniosa) 

Aquele que, dolosamente imputar outrem, sem fundamento a pratica 
de qualquer infraecao prevista na presente lei sera punido com as 
penas previstas na legislacao penal em vigor, para a denuneia 
ealuniosa. 

ARTIGO'zao 
(Reolamaolo e Reourso de Ha F6) 

Todo aquele que, com rna fe, apresente reelamacao, reeurso, 
protestos ou contra-protesto, ou que impugne as deeisoes dos 
orgaos atraves de recurso infundado sera punido com multa de 
150.000,OOHT a 300.000,OOHT. 

ARTIGO Z81 
(Hlo Compar8noia de Foroa Polioial) 

Se, para garantir 
eompetentemente 

o regular deeurso da operacao de 
requisitada uma forca polieial, 

votacao for 
nos termos 
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previstos no nQ. 2 do artigo 145 e esta nlo comparecer e nlo for 
apresentada justificaclo id6nea no prazo de vinte e quatros 
horas, 0 comandante da mesma ser~ punido com pena de prislo at~ 
seis meses e multa de 50.000,OOMT a lOO.OOO.OOHT. 

ARTIGO 282 
(Incu.pri.ento de Obrigac~es) 

Aquele que, injustificadamente, nlo cumprir quaisquer obrigac3es 
impostas pela Lei ou omitir a prAtiea de actos administrativos 
necessArios A sua pronta execucao, bem como demorar 
infundadamente 0 seu eumprimento, ser~ punido com a multa de 
60.000,OOHT a 120.000,OOHT. 

• TITULO IX 
DHFINICOHS 

ARTIGO 283 
(Deflnic~es dos Termos Utl11zados) 

o significado dos termos utilizados constam do glossario em anexo 
a presente lei. 

• TITULO X • 
DISPOSICOHS FINAlS E TRANSITORIAS 

ARTIGO 284 
(ReferGnoias a Lei) 

As refereneias utilizadas relativamente a artigos sem menelo a 
diploma legal, entendem-se como dispositivos da presente lei. 

ARTIGO 285 
(ls8nc~es e Hmisslo de Certld~es) 

1. Sao isentos 
selo e de 
destinados 
como: 

de quaisquer taxas, emolumentos, impostos de 
justica, con forme os casos, os documentos 

ao cumprimento do preceituado nesta Lei, tais 

a) certid~es necessarlas para 0 registo eleitoral; 
b) documentos destinados a instruir quaisquer reclamaeoes 

au recursos previstos nesta Lei; 
c) reconhecimentos notariais para efeitos de registo. 

2. A emissao de certidoes necessarias 
eleitoral, ou ern virtude deste, 
passados a requerimento de qualquer 
maximo de cinco dias. 

para 0 recenseamento 
sao obrigatoriamente 
interessado. no prazo 
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ARTIGO 286 
(Con8ervacio de Dooumentac!o B1eitora1) 

Toda a documentacao relativa A apresentaclo de Candidaturas. 
conservada durante a praza de cinco an as a con tar da data da 
tamada d~ posse do candidato eleito. ap6s 0 que. um exemplar da 
refer ida documentacao ~ transferido para 0 Arquivo Hist6rico de 
Mocambique. 

ARTIGO 287 
(Posse do Presidente da Republica) 

o Presidente da Republica. eleito nas primeiras eleicoes gerais. 
efectuadas apos a publicacao da presente Lei. toma posse ate 
quinze dias apos a publicacao dos resultados finais do 
apuramento. competindo a Comissao Nacional de Eleicoes a marcaclo 
da data exacta. 

ARTIGO 288 
(Investidora do. Depotados) 

Os deputados do Parlamento. eleitos nas primeiras eleicoes 
gerais. efectuadas apos a publicacao da presente Lei. sao 
investidos na funcio. ate trinta dias apos a publicacao dos 
resultados finais do apuramento. competindo a Comissio Nacional 
de Eleicoes a marcacao da data exacta. 

ARTIGO 289 
(Revogaoio da Le«i81aoio) 

~ revogada toda a legislacao que for contraria a presente Lei. 

ARTIGO 290 
(Bntrada eD Vigor) 

A presente Lei entra imediatamente em vigor. 

Aprovada pela Assembleia da Republica. aos 

o Presidente da AsseDb1eia da Rep~blioa. 

HARCBLINO DOS SANTOS. 

Promulgada aos de de 1992. 

Publique-se. 

o Presidente da Rep~blioa. 

JOAQUIH ALBBRTO CHISSANO. 

de de 1992 
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ANNEX 11.1.3 - Poliitcal Parties Law 
23 January 1991 

REPUBLICA DE M0C;:AMBIOUE 

REGULAMENTO 

PARA A FORMA<;AO E ACTIVIDADE 
DOS PARTIDOS POLITICOS 

Lei n.· 7/91. !Ie 23 !Ie J'Deiro. e Diplom, Minisleri,1 n.· 11/91, 
ue 13 !Ie Fe\"erciro 
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REGULA MENTO 

PARA A FORMA<;:AO E ACTIVIDADE 
DOS PARTIDOS POLiTICOS 
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ASSEM8lEIA DA REP08l1CA 

Lei n.' 7/91 
c..Ie 23 de Janeiro 

1\ g;lI"lIltia cia parlicipnc;50 dos cickulflos 1l:J vid:1 politic:! 
do pars l1orLeOll semprc a ae~50 do ESLado na nossa patria 
livre c incicpcnuclltc. 0 rdon;o da COllscicllcia ntlciOllal 
C 0 cnriqllccimcllto da conscicllcia polftica de c:-Ida 1110-
c;ambicano 110 dcclIl'so dos IS ,1I10S dc indcpcndl'lll:ia 
;:)ccntuaram 0 plur:llislllo dc idcins c proposlaS. 

Rcsponucndo a prcoclIp:l(;:ao de ildcquar 0 cxcn.:icio 
cia dCl110crncia a nOV<l n:ali(i;llic; ~ Constillli~'ao da He
JHiblica cOllsngra 0 pluralismo politico. 110 qtwl as par
tidos COIlCOrrCI11 para I a formac;:io c manifcslac;ao da YUIl
ll](Jc popular C pilm a parlicipa~iio dClIlocr:itica dos 
cidadiios 11<1 govcrnilc;50 do pnis. 

A tlclivitl'ldc des P~Hlic1os politicos dcye dcscll\'ol\'cr-~c 
Ila b~lsc das prindpios de snlvngllanla da 1IIlid;](k l1il· 
cional, de rcfOl·~o do espiriLo paLri6Lico dos eidadiios. de 
consolidn~;'o un Iln\ao lllo~:1ll1bicnna. 

Neste contexto, os Jl:1rtidos politicos tkn':l11 contrihuir 
par;:1 a paz c cstOlbilidauc do pais atrav~s da cdllC;I~'iio 
politicn c civic .. oos cidadiios. IeI' fllnbito Il;'tciollal, dc· 
rendel' os intercsscs nnciol1;)is C cOl1eoner penu a rOllll:1\';io 
d'l opiniao pllblica sol..nc as qucsloes nacionais c inll'''' 
naciollnis. 

1\ presenLe lei LetH por objeeLivo esLabeleecr 0 ~lI"dro 
juridico pnra a fonlliH;flO c ;)ctividadc dos parljuos po' 
liLicos. 
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Nestes termos e 00 obrigo do disposto 110 n.O 1 do 
nrtigo 135 d" COl1stitui~no, 0 Assemblein da Republica 
dClcnnina: 

CAPITULO I 

Disposl~iies gerais 
ARTIGO 1 

(No~~o) 

I. Sno partidos politicos as organizo~6es de cidadaos 
constiluidns com 0 objectivo funuamental de pnrticipar 
dCll10cralicmncnlC n;'\ vida polHica do pars c de conco1'1'cr, 
de Dcordo com 0 Constitui~iio e os leis, porn a forma~iio 
c cxprcssfio cia vonlndc polflica do POVD, inlcfvindo, no
I11cfluamcntc, no PI'OCCSSO clcitornl, mediante n Dpt"CSCn
tn~fio Oll 0 pntrocfnio de candidaluras. 

2. as pnrtiuos.politicos gozam de persol1alidnde juridic. 
c (em autonomia adminislraliva, finnnccira c patrimonial. 

ARTIGO 2 

(FIII.~iio) 

I. A ndcsno n UI11 partido c scm pre volunl6ria e dcriy. 
dn liberdade de os cidadoos se assoei.rem el11 lorno dos 
llleSIllOS idea is politicos. 

2. Cndn cidnd50 pode filia .... e Dpenos num partido. 

ARnoo J 

(Regr.' bAsic •• ) 

1. Nn sun formayao, estmtura e funcionamento os 
pnrtidos politicos observal11 e aplicam as seguimes, regras 
biisicas: 

-

a) ler flll1bito nncional; 
b) defendel' os intercsscs nacionais; 
c) contribuir, atraves da parlicipa~iio el11 elei~c9, 

pnm 0 exerdcio dos direilos poUticos dos ci
dodaos: 

d) concorrer pam 0 fomlD~50 da opiniiio publica, 
em particular sobre as questoes noeionais e 
internaclonais: 

e) rcfor~ar 0 esprrito pDlri6tleo dos cidadaos e a 
consolida~50 da na~iio mo~ambicDnn' 
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f) contribuir, atr<l\'~s cia cduc:u;ao paUlica c ch leI 

dos cidadnos, porn a paz e eSlnbiliunde do pais: 
8) n50 prcconizar ncm I'ccorrer a vialL-llcia p:lra al· 

ternr a ordem politico e socinl do pnis; 
IJ) n50 ler natureza scparlllisln, discrimina(6ria, nn

ti-democratica , nem ler base CIIl grupos regia
nalislas, clnitos, Iribais, raciais eu rcligiosos; 

;) conlribuir porn 0 desenvolvimcnto das inslilui~ocs 
polilicas C cslatais. 

2. as partidos politicos devem ninua obscrvnr os regrDs 
scguinles: 

a) dcfinir os sells objectivos politicos. sun cstnllu· 
turac;:fio internil e SCli 1110do dc rUllcionamcnto; 

b) identificnr·se por um nomc, sigla au simbolo que 
nao se confundillll com os de oulra orgnni· 
zac;:f1o ja cxistcnte; 

c) tel' os sellS cstatutos e programils ilpl"O\'ndos pclos 
sells 6rgaos rcprcscntiltivDS; 

,I) prosseguir publicamcnte os scus fins. 

CAPITULO (( 

Cria~ao e organiza~1io 

ARllGO 4 

(Prtncfplo da legaUdade) 

I. A cria~50"organiza~ao e funciooamenlo dos partido, 
politicos dcvcm rcspcilar cstritamentc os principios can· 
sngradus nn Conslituic;:fio e nn lei. 

2. Os porlidos politicos sfio kgalmclllc reconhecidos 
ap6s 0 seu regis to. 

ARllGO 5 

(Numero mlnlmo do fIIiados) 

I. Pnra alcrn dc oulros requisitos dcfinidos n:l lei, 0 

rcconheeimento legal de um pnrtido cfcctu"'se quando 0 

mimcl'O dos SCllS proponcntcs SCjil c..Ie, pclo menos, (em 
pOl' prOVincia CI11 quc habitualmcntc rcsid;:uH. 

2. Os propollcnlcs rcferic..los no Illll11cro anterior dcrclll 
scr cidadaos com cap;:lcidnc..lc clciloral aClivil. 
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ARnoo 6 

(Condl~i5.1 para 8 cr18~30 dOl parlldos) 

1. A cria9iio de um parlido c requerido DO Minislcrio 
da Jusli9a, scndo 0 pedido acompanhado dos. seguinles 
elemenlos: 

a) cstatutos c prograrnas; 
b) ccrlidno de nascimenlo, cerlificDdo de regislo cri· 

minal e aleslado de rcsidenciD dos dirigenles; 
c) Iisla nominal dos filiados a que se refere 0 ar· 

ligo 5, com a indica950 da idade, local de 
nascimento c de rcsidencia, numcro do DiUlete 
de Idenlidade e Dssinalura dos filiados; 

d) acla da reuniao ou assemble .. constitulivD. 

2. Os estatutos, a serem rcmetidos em tres exemplares, 
de vern cOllteT, entre oUlras indic3eyoes: 

a) nome ou sigla; 
b) endere90 da sede; 
c) objeetivos do partido; 
d) composi<;iio dos 6rgaos dcliberalivos; 
e) modalidade de elei9ao dos lilulares dos 6rgaos 

de direc<;iio e duro,ao .do seu mandato; 
/) urganiza<;ao inlerna; 

g) disposi,Des financeiras; 
II) direilos e deveres dos fiJiados; 
i) disposi,Des sobre dissolu,ao, fusao e eisiio. 

3. 0 requcrimcnlo eonlendo 0 pcdido de cria,ao deve 
ser assinado por Ires .los membros ·didgenles, sendo as 
assinalul'as rcconhccidas prcscncialmentc por nataria. 

ARnoo 7 

(V.rlflca~io do. requlsltos) 

I. 0 Minislcrio da Jusli,. verifieara 0 preenehimenlo 
dos rcquisilos de eria,iio do parlido no prazo de sessenla 
dias • cOlllar da dala do dep6sito do pedido. 

2. Em caso de exislcncia de irrcgularidades no pedido, 
eslas serao levadas ao conhccimenlo dos proponenles, 
que lerao um prazo de Irinla dias a conlar da nOlifica,ao 
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para as suprircrn. Findo cslC praza. 0 proccsso scr~ ar· 
quivado sc n50 COTem sanarlas as irrcgularidadcs ou re
qucrida n sua prorrog:w:lo. A prorrogac;fio podcrti !'cr 
autorizm.la uma 56 vez c por urn praza de teinta dins. 

3. Das decisoes do Minislcrio da Jusli9a haver~ re
curso para 0 Tribunal Administrnlivo. 

ARnoo 8 

(Regis to) 

1. 0 Minislcrio da Jusli,a procedera ao regislo oficioso 
do parlido em livro pr6prio, devendo post.riormente nele 
cfcctuar avcrbamcntos sobre quaisqucr aetas rclcvantcs 
lais como a dissolu<;ao, fusao, coliga<;ao Oll mud an,. dos 
titularcs dos 6rgaos cent mis, em face duma comunica\50 
pOl' escrilo, feila pelo parlido. 

2. 0 registo dever. conler, enlre oulras indica<;Dcs: 

a) nome ou sigla do partido; 
b) endere,o da sua sede; 
c) dala da aUloriza,ao da sua cria,iio; 
d) desiglla,iio e composi<;iio numerica dos 6rgiios 

ccnlrais; 
e) nome c idenlifica<;iio com piela dos litularcs d06 

orgiios de direc,no; 
f) eslalulos do parlido. 

3. as partidos POlilicos Icm quinze dias para cornulli· 
carem ao Minislerio da Jusli<;a quaisquer aclos super· 
,"enienles que dcvam ser regislados, averbados ou publi· 
cados, a con tar da dala da sua ocorrencia. 

ARTIGO 9 

(Prlnclplos d. publici dade) 

I. Os estDlutos e os nomes dos tilulares dos 6rgiios 
de direc<;ao devcm ser mandados publicar no Bo/etim 
da Rep,ibiica, pelo Minislerio da Jusli<;a. 

2. Careeem igualmenle de publica,ao no Boietim da 
Republica a dissolu,ao e fusao de partidos. 
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ARnao 10 

(Inlcio da actlvidad. do partido) 

1. 0 parlido cxcrcc Icgal e plcnamcntc a sua actividade 
apos 0 registo e publica~iio referidos nos arligos anteriores. 

2. Apos 0 regislo, e em caso, dc constala~iio de irre
gularidadcs, cstas seriio notificadas ao partido que te,,\ 
um pralO de trinla dias n conlar da nOlifica~ao, para as 
suprir. 

3. I'indo -csle prazo e subsistindo as irregularidades, 
a Minislerio dn Jusli~a comunicani ao Minislcrio Publico 
que, por sua vel, poder" requerer ao Tribunal Supremo 
a suspcnsiio das aClividades do parlido ale a rcgulari
l.a~iio do regis to. 

ARTIOO 11 

(6rgios) 

Os partidos podem criar os orgiios que julgarem neees
sarios para a prossecu9iio dos seus objeetivos, d&vendo ter 
pelo menos urn orgiio central com fun90CS deliberaliYas. 

ARnao 12, 
(Sede) 

Cad a parlido deye ter a sua sede na capital do pals. 

ARnao IJ 

(Dlrlgent •• d. partido) 

Pode SC1' dirigente de partido 0 cidadiio m~ambicano 
que cumulativamente; 

a) gOle da plenitude dos direitos poiClicos e clyicos; 
b) resida em territorio nacional. 

CAPITULO III

Direltos e deveres 

ARnoo 14 

(Dlrelto. do. partido. politico.) 

Aos partidos politicos sao reconhecidos os seguinles 
direitos: 

a) prosseguir livre e publicamente os objectivos pe
los quais se constituiram; 

-8-

IJ) (om:UIl'c.;r a cki,'ocs UCllllo t1i.1~ (ulldi~(:'I . .'!- fi\i](b~ 
n" Lei Ueilar"l; 

d tlcfinir os sells pl'Ujcctas de go\"crna,'[IIJ; 
cI) cmitir opinifio sabre as aetas do GU\'CI"IIU L' d~1 

Adm inist ra~50; 
c) difundir livre e publicamente a sua polflica alra· 

ves dos meios de comunica~iio social e outros 
permitidos pOl' lei; 

j) Cluquirir a titulo gratuila Oll unerosa us bellS 
imo\'cis C Quiros indispensaycis il prossccuC;fic 
dos sellS fins; 

l!) filim'·s,c linemenlc CIIl a5soci~l\;ucs Ull or!!~lli~IlJll:
politicos intcrnClcionais que nfio prossigam rin.~ 
conlrarios n ordcm polilicn c SOCiill cSlabclc· 
cid .. no pais. 

AR11GO IS 

{lsen~6es} 

I. C""llstilllcm ailll.la dircitos das partidos rolilico~ be
ndiciar das scguinlcs iscn~6cs: 

(/) direilos alfandegarios para as bens d< equipa· 
menlo necessarios ao SClI proprio funcion~
menta; 

b) imposlo do sclo; 
c) imposlo sabre as sucessoes e doa,6es; 
tI) sisa pcla ~quish;50 dos cdiffcios ncccss~irius ~ 

inslala,iio da sua scdc. deicga,6es, repre,cn· 
tac;6es c scrvic;os. 

e) Conlribui,50 predial pclos rendimcnlos COlcela"eis 
de prrdios ou parte de prcdios urbanos da sua 
propriedade onde sc cneonlrem inslalndos a 
sedc, delega~oes, rcprc~enta,iies e s(rvi,os. 

2. As iscnc;6cs rcfcridas no nLollero anterior n~o abrall
gem (Iclividadcs cconomicas de natureza cl11prcsariaL 

ARnao 16 

(Ocverc)'s dos partidos politicos) 

I. Aos par lidos politicos eabem, entre oulros, os se· 
guintcs devcre$; 

el) rupcitar a Constituic;50 c as leis: 
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b) cOIllllllicar no org50 cstnt<.ll cOlllpclcnle pam 0 
I'cgislo dos pal'lidos, as altcr:H;6cs aos .cslalutos 
c progrmllil, bCIll COIllO a slIpcrvcnicncia un 
dissalu<;fio lin fusfio. un cisno c un calig<1lyao; 

c) publicul' anualmcntc f.lS cantas. 

. 2. Os partidos politicos 11aO podem: 

0) ''CCOITCI' ;1 violcncin au precolliz31' a uso ucsta 
para alterar a ordem polilica c social do pais; 

b) f0l11e11lal' nel11 ,mundir idcologias Oll politicas 
scparatistas. discriminatorias. anti-democnjticas 
c IlCI1l tCI' base em grupos I'cgionalistas, ctnicos. 
rnciais Uti rcligiosos; 

c) difllndir OU propagar, pOl' qualqucr mcio, pala
"ras Ull imagens ofensivas a honra c a considc
rn~iio dcvidas ao Chefe dc Eslado, aos litulares 
dos orgaos do ESlado c aos dirigcnles de outros 
partidos polilicos. 

CAPITULO IV 

Disposi~iies financeiras 

ARTlGO 17 

(Financiamcnto1 

o fin"ncimnento dos partidos polilicos far·se·a por: 

a) qlloliza~"o dos seus membros; 
11) doa~6es c legados; 
c) verbas inscrilas no Or~amenlo Geral do Estado; 
ell olliras formas dc financiamento. 

ARTIOO 18 

(Doa~5.s e legadoll 

As doa~6es e legados devem ser objeclO duma decla· 
ra~ao ao 6rgiio estatal compelente para 0 i-egislo dos 
partidos, mencionando os seus autores, a natureza e 0 
valor dos mesmos. 
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ARnoo 19 

(Regime linancciro) 

I. As rcccitas c tlcspcsas tlos pnl'litios politicos lkn:T;'-IO 

SCI' uiscriminadas em relnt6rios al1uais que indicar50, entre 
oulros, a provcnicncia tlas rcccitas e a aplicar;50 das 
despesas . 

2. 0 ano finallcciro coincide COI11 0 ano civil. 
3. As coni as dos partidos referidas no n." 1 devem 

ser publicadas no Doletilll da Rcpliblica c num dos jornais 
dc maior divulga~ao. 

4. I! vcdado aos org50s do Estado, 'IS pessoas coleclivas 
dc di.-eilo publico c as pessoas coleclh'as de dircilo pri\'ado 
c utilidndc publica financial" au subsidiar os partidos poli· 
ticos. com cXl:cp~ao das \'crbas il1scritas nu On;:lI11l'ntl..) 
Geral do ESlado para csse cfeilo. 

An:IlGo 20 

(Dota(:oes do Or(:amento Geral do Estado) 

1. As verbas do Or~amento Geral do Estado referidas 
na alinea c) do arligo 17 s50 atribuidas aos parlidos poli. 
ticos proporcionalmente ao numcro de deputados cieilOs 
para a Asscmbleia da Republica. 

2. As regras de presla~50 de conlas destas verb as ser50 
idenlicas ;,s do Admi11islra~50 Publica. 

AR11GO 21 

(Contabilldade e lnventarlo) 

Todo 0 parlldo politico devc tel' uma conlabilidade 
organizada c urn invenlario des scus im6veis c dos m6\'cis 
bern como no minimo uma eonta bancaria. 

CAPITULO V 

Dissolu~iio, suspensao, fusso, cisao 
e coliga~ao de partidos 

ARTIGO 22 

(D1550Iu~lol 

I. Os partidos polilicos poderao dissolver·se: 

a) nos termos eSlabc1eeidos pelos respeetivos esla· 
tutos; 
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iI) pur uccisill) judiciill, quandu 0 scu lim scja sis
(CIl1:lticClIllClltc pl'osscguido por mcius ilfcilos, 
con(I'~rios a moral ou a orucin publicas, fa 
scgur"n~" do [slado e " deCcsn nadonal; 

c) 'luando scj" dcclnradn n sun insolveneia. 

i. Cabern ao Tribunal Supremo dccidir a dissolu~ao dos 
pnrlidos nos easos prcvislos nns alfneas b) () c) do numero 
anterior. 

3. Em ""SO de dissolu,iio de um parlido nos lennos 
d" aline" 0) do n." I desle al'ligo, eabe a nssemblei. dos 
rili"dos au seus represenlanles deliberar sobre a deslino 
dos bells, que elll caso "Igum podem SCI' dislribufdos 
pelo, membros. 

ARTIGO 23 

(Suspensao) . 

I. 0 Tribunal Supremo poden', quando se verifiquem 
os prcssupoSIOS do n.· 3 do a<ligo 10 e das alinea~ ?) 
e c) do n." 1 do arligo an Ie riOI', pOI' proposla do MIIlIS

lerio Publico, suspender " aClividade e beneficios do 
parlido. . 

2. A suspensiio lIlanleNe-a ale que 0 Tribunal delibere 
em definilivo, s"lvo quando se veri rique 0 pressuposlo 
r.~ n,'J 3 do artigo 10. 

3. A slIspcnsfio poucni circUl~scrc\'cr·sc a uma deter
minada lOmt do pais. 

'\R 1100 24 

\ ·.~:umprimento da dccisao de dissolu~ao ou suspensao) 

I. A l1Ianulen,ao ou a reconslilui,50. direeta ou indio 
recl", de um parlido dissolvido em aplica~"o da presenle 
lei Caz incorrer os seus dirigenles no crime de perlen,a 
a associa~ao ilfcila. 

2. Ineorre no crime de desobcdicncia 0 filiado que 
dcsenvolvcr aClividades do respeclivo parlido duranle 0 
pCrlodo de suspcns50. 

ARriGO 2j 

(Fusao e clsao) 

A Cusao de um parlido com oulro ou oulros e a sua 
dsuo s50 reguladas pelos eslalulos, aplieando-se, nos 
caSDS omissos, com as Ilcccssarias adaptac;6cs, as nonnas 
sobre a male ria relalivas as sociedades comerciais. 

-12-
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ARnoo 26 

(ColIga~o) 

I. Os parlidos polilicos podem eolignr-se para cfeilos 
eleitornis dcsde que haja: 

0) aprova~iio da coligar;ao pelos orgaos represenla· 
livos eompelenles dos parlidos; 

b) eomunicar;ao pOI' eserilo, para cfeitos de aver
bamcnto, no 6rgao cstalal compClcllte para 0 

reconhecimento dos partidos. 

2. As eoliga,6es para fins eleilorais regem·se pelo 
disposlo na Lei [Ieiloral. 

3. As coliga,6es n50 consliluem enlidade distinla dos 
parlidos que as integram. 

CAPITULO VI 

Disposir;oes transit6ria e final 

ARTIOO 27 

(Dol.~io or~menl.1 Ironoll6rl8) 

Ale a realiza~ao das pr6,imas elei~6cs gerais, 0 Go
verno delerminar" as verb as do Or~amenlo Geral do 
[slado a alribuir .os parlidos cri.dos nos termos da 
presenle lei. 

ARTIGO 28 

(Entrada em vigor) 

A presenle lei enlr. em vigor quinze dias ap6s a dala 
dn . sua promulga~ao. 

Aprovada pela Assembleia da Republica. 

o Presidenle da Assemblei. da Republica, Marcelillo 
dos Salllos. 

Promulgada em 22 de ,aneiro de 1991. 

Publique-se. 

o Presidenle da Republica, JOAQUIM ALDERTO CmSSANO. 

-13-
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MIHISTERIO DA JUSTI\A 

Diploma Ministerial n.' 11/91 
de 13 de Fevereiro 

A Lei n." 7/91, de 23 de Janeiro, sobre a constitui,iio 
de Partidos Politicos na Republica de Mo,ambique, impOe 
que se proceda a regulamenta,iio do seu regis to. 

Ao abrigo do artigo 8 da citada Lei, 0 Ministro da 
Justi,a determina: 

Artigo 1. Il atribuCda b Conservat6ria dos Registos Cen
trais a competencia para proceder ao registo oficioso dos 
Partidos Politicos e praticar todos os actos oficiais que 
para 0 efeito se impuserem e estejam legalmente sujeitos 
a registo. 

Art. 2. Para cfeilos do disposto no artigo anterior com
pete especialmente a Conservatoria dos Registos Centrais: 

oj Receber e dar seguimento aos pedidos de autori
za,ao para constitui,iio dos Partidos Politicos; 

bJ Verificar 0 preenchimento dos requisitos exigidos 
por lei; 

cJ Informar e submeter a decisiio ministerial os pe
didos de constitui,iio; 

dJ Proeeder 80 registo dos Partidos Politicos. 

Art. 3. 0 registo dos Partidos Politicos 6 feito por trans
cri~ao no livro modele « p" para usa na Conscrvat6ria 
dos Registos Centrais e assinado pelo respectivo Conser
vador. 
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Art. 4. A trnnscri~ao c efectuada mediante apresen(a~50 
da autoriza~iio do Ministro da Justi~a e dos respectivos 
cstatulos. 

Art. 5. 0 Livro «P» C constituldo por duzentas folhas 
de forma to 2A3 com uma coluna it dircit. de 8 em de 
largura para averbumentos. conforme modelo anexo que 
faz parte integrante do prescnte diploma. 

Art. 6 - 1. 0 Livre modelo «P» teni (ermos de aber· 
tura e encerramenlo assinados pelo Minislro da Jusli~a. 
a qual compete ainda numerar e rubric.r cad a uma das 
folhas. 

2. A numera~50 das folhas podcr~ ser feita por qualquer 
processo mccanico. podendo a rubrica ser por meio de 
chancela. 

Art. 7. Na colunn 1t margem do registo serao nverbados 
todos os actos relevantes. de acordo com 0 artigo 8 da 
Lei n.O 7/91. de 23 de Janeiro. devendo ser assinados 
pelo Conservador. 

Art. 8. Todos os documentos que servirem de base 80 
rcgisto ser50 anotados e arquivados na pr6pria Conserva· 
t6ria dos Rcgistos. 

Art. 9. 0 presente diploma entra imediatamente em 
vigor. 

Ministcrio da Justica. em Mnputo. 26 de Janeiro de 
1991. -·0 Ministro da Justi~a. Usslllllone Aly Daulo. 

(RasIa) 

L1VRO DE REGISTO 

DOS 

PARTIDOS POLITICOS 

UP)) 

Jmprcnsa Naelonal de M~amblquO 
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REGISTO POR TRAHSCRIC.lO 

Do'lgna~lo: 

. ..................................................... ·················I---,-i~ 

(Exclu,lvo) - I. N. - Formato 2AJ c/200 folhlll 
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La": Of .:~ssocja~jo::S 

1991 18 July 

~~!8·.~:.iuJIlO.de ]99';::;':" -::'S-~.~~:-;:-;':~~ ,;_ ... :;r_:·'~-~~,Z:OZ-::"~T\ 

BoifiiM' :~!EHnBtt;~A:" I 
'. :'.: :-' '::~-:'~:;"::" , .. , -,' _. . 

': ::::,", .::':~.:': ~_:~;:;.:..."":.~. J. ;;.i.i,l:I .. ..:.:··.~~'";':..,.~ 4.l-....:.~-;:-:;.:'" . .t..::.:.. .• :: .. ,~:r.:';:" -:." ;'II~ ........ 

'.',,'.:. ~PUBO'CACAll; ~OFlCjAI;~M:~.UBUCA';DtMOCAMBIOIlL; . "" ... 

" '.'. 

SUPLEME·N;TO .. . .' ..... ," ," 

.:- ~, 

SUMARIO' 

Assembleia 'da Republica: 
-', . . 

. lei n... 8/91: 

Regula 0 d.irc'ito a livre ;usoci.ll~. 

I.e! n.- 51/91: . 
R~ 0 ae:rc.icio a l..iberoadc: de' re-olIlilo c: Ci :nanu~, 

.:', ,,_ . 

. ',; 

2, Aos' ·cid~·db:~~~re.s de dacito &nos e ganntida 
a t..liberdade .~tiV8 ·,na constirui~ de: organ.i.z.a¢es 

;, juvenis l ·de:sde que ... a ,estrutura· direcriva d.as mesmas seje 
composta par mc:mbros com idade superior 8 de::z.oito Bl?05. 

"Altnc.o <4-

(P-ononaDdodo Juri<IIcoI 

_ As "iisSOc' ... pe. aci~m '-pc=DBlidade ,j1;ljctica pclo 
reccnhecimClto •. desde_ Que cumulativame:ltc rc:Unm::1' os 

ASSEMalElA_D_ARfPON~ .. ".:' ;.; :, .... ,. " ~~[S~E.~~·~~.ro,~~~~ 
". Le; n: S/9-t ':,::':';:.: .. I' :,':. ,"~ ",-' .. "i»::o~. rcsP#VOfi .Ss~observ= " 'dispO.m no 

do 18 do JuIho -·-.':'·~#!>b"' .. lA.-li=d;,,;.·,··.1 . 
,,, c) ~1l!fIIb"",,.a 'txisttnci8 de_moos D=sanOS pant 

o dire;to • liYn: 25S0Cia;ao 'co~tcl uma garwtia b8- .' .:.; "" 'Ci.c" tmiciQiame;;fx> cre:;,cin'do com 0s·rcsPee-. 
sica 4c'~o pessoal dos indiriciuOs na vida·em sotic> ~,:~ .. ~;:~~-~:"':~;;,:~ ~;.~.~ :~'i~'~ :~. ('_. ~ ~ .. ~ . : 
~ e e:stii estabelecicio DO' IL··1. de a!'ti&o i 6 cia· Canst:itm-... ; ",: ~ _ ........ ,.. '. A:nJrI:) , ... ' , .. , ~. . '. 

;ao como um.a das lil=-ci.arl"" fund.l!mentais des cidadios. 
MO$InHe. pois. D=sirio' &i:mrinAr as ttgras. que 

tamen esse dimta passivel de'$er~'Do rcspcim 
pclos dem.ais principios e direitos constirucional=~ =-
bciecides; , '.. . ..., ..... 

Pdo cxpostO. DO uso cU competbcia que lbe: e conie:i'a,;' . 
pel0 D.· 1 do arrigo 135 da Corutituj~o. 8 .A..s..sanblc.ia 
<ia RrpUblic.a determinao 

AJ!.noo I 

(Prl ncJ p 10 Coral) 

Poderao constir.Jir,se: associacOes de: nan::::.:! DaD lucra
eva cujo fi..c:l cste:ja confor.::lC: OS p;-i..'1c:pics consriruc:onais 
c::n que assrnta a ordc:m moral. c:conom..ica e social do pais 
e DaO ofe::ldam d.ireitos de te:-ce:ros ou cio be.:n publico. 

ARnoo 2 

(Proiblc;:io do Sec~tismo} 

As assocj.a~s Dao ?ocC:::::) le:- c2.:.Ec:e: se.c:-e:o. 

.'\..Rnoo j 

(Substl'1llC".:O Pt!r$Onali:;zivt!J) 

1. As a.ssoda~ pocie:-ao s:: JjV're:::::uen:e cons~rulcas 
por c:daciaos maiores de: ce.:.oiro 2!1CS ce iciadc: e:::J pleno 
gozo ces s.et:s direircs C:\"1S. 

. .:.', : •. {P .... ,.,.,' .. I cic!m.=_ .. " ~) 
.• _ :"-.o:!:... ;·:.:i~,,;~'..·: ..... <.... . ' ., •. ::. .... ;., .. 

1. O~to du . .-oci"¢es oeti fcilD pclo 
80"""'0 "oo..-.xk>~, ~r;:scn=Ie, DO .JlI?vin~'" .quando 
• .c:rivioadC cia ~,ao .. confine ao ttmt6no d...u.. 

2. 0 &,pacho 'de ~eDio ceve = proferido 
m::lll prm.o de ~t8 e cinco dias e sera public.ado DO 

Be/aim d4 :Re p:lblica •. ban C<>mO Os rcspectivos estatutOs. 
3.-A t<CU>A do reconhccime::Jta 56 poder.l ser fei,,'· par 

de:spacho devidamC'lltc fund:amc:nUldo. do qual caki ~ 
c:urso para 0 Tribunal Administnlcve no pTGl.O de quiDz.: 
djas a cocCar d.a data da S\J8 notifiC2.~o. 

Mnc.o 6 
(Ret;iS1D) 

Apcis a pub!jca~ao do oespac;,o de ~cor..be.::::::'le:1to de 
1.!IIla associac;.3o, 0 argao ciire:.:ivo ciesta procede:-a ao scu 
renslo oa se.::.do crc5cT'ia ca Conse':'\·~!6r..a do Re;;islo 
CiVil eu CO!iJemaJ ci.: ~cordo coci a lei e:::l \-;~o •. 

Aknc.o ';' 

fAlte~ Supene:nientecsi 

. 1. As alte:'2cc.es do acro de c.onsrirui~ao ou ccs estar-.. HOS 

que ~ojjcuc::" I:locHiic:ade des objectives ca 2.ssoc:acao 
020 ;rod~ze:::l cfe::ms c~qua:::o a e::tic2cc: :-::e:;cJ. '::Jo 



.. ; 

~2> 

D,- 1 do utigo 5 nio V't1i.fic.a..r a lUI con!ormidAdc com • 
l::i ,. 0 que r &ri DO pruo de: qUV"Clla e cinco d.i.u. . 

2. As aJtera~ a que .e r<:! en: 0 DUmero a=1or cstAo 
ruje:itas a registo. 

AInoo 8 
(Princlploo do ~1OocIo) 

A personalidade juridica OUlortada B UIIl8 asSCCla~o 
c.on(cre-lhe a c.apacjdade de adquirir c excrc::t:r discit:os .. 
be::n COmo de cootrair obrigB,¢CS que COnespoDcW:n A. 
realiza~ao dos seus fins estaruta... .. ios. 

A.J;.noo 9 

mn~ • A • .od""," Ea1nn<>ahu> 

As as!lOcia¢es C'onstirufdas DOS teTmos dB presentc lei 
podcrao filiar--sc lhrrt:rncDte em as5OCiB~ O\J organismos 
internacionais cujos liris sejam conscn1Aneos com 05 da.s 
pr6prias ass<>cia¢>es. 

Ak'T100 10 

(El<tI~) 

1. As ~a~ r-.....conhecidas c:lI:tl.nguem-se nos terroos 
defin.idos nOs respectivos estatutos au por decisao judicial. 

2. A decisio judicial de exrin~ao d8 BSsoci.!lcBO seli 
proferida em a~o movida pelo Procurador da Republica 
do co=POndente escaIao territorial com fundamcoto em: 

a) ExiS1encia de menDS de da dos seus membros por 
tempo nao WeneT a urn ano; 

b) Por declara~o de insolvencio; 
c) Por 8 prossecu~ao dos SC'US fms se ter esgotado DU 

tornado 'unpossfvel; 
t!) Por sc COostatar SCT 0 seu flm n:al ilfclto ou COD-: 

trino 8 moral publica au sinda ser 0 ~ rJ.lll 
real dIfe=te do fun declMlldo DOSleSpeaivos 
est.e.tutos. 

.Arnoo JI: :'.' .:!.'" 
(A :',e ·["de·UtSt\60··P9c:I) .~ . 

. ,.', "., .. ... , •... ..) .. 

As· associa~ poderiio reqiio- a, dO:l~ de tIIm·· 
dade publica desde que prossigam flDJ de interesse ~ 
,u da comunidade, eooperando com a AdmWma;io PU
b'ica na prest~o de =-vi",.' a DfvcI exntnd oa Joc::ol e 
.present= todos as prtmlS L" ·Has ItO ·.juizamento da 
5U8 prctcnsio. 

~:'12 c . .:.··-·::~::· -.:--_~::O .(! -. 

r~".,.. !>-dol do ~ PI1ik.5~.>." 
1. Compete ao Conselbo de Micistr06 a·~.aO de 

JriJidade 'DubHea previstll no artl,ll"O e.ntulor. 
2. A declara~o de utilidade publica sen! publieada em 

So/ttim do RepdbJieo e est! suieita aO registo a que &e 

:-e;er-: 0 anigo 6 do preseote diploma. 

ARnoo 13 

(I~ Fiscals. TUJtS e outTos Seneflclosl 

Compete ao Conselho de Mini5n-oS eSlabeJecer as iseo
:5e5 fjscais e de 12;1;25 bern como ourro5 beneffcios ZI COD

;ece. as 25socia¢es dec:Jaradas de utilidade publica. 

~T100 1" 

CDeveres das Auocia¢eJ De UtHldaOe P6bllcli) 

Pa:a aleIl] dos aeveres previstos estatutanamente e em 
:'::'2:S lep5Ia~io. sio deveres das associa~ declUBdas 
ie utiiidade publica, as seguintes: 

c) Enviar antJ21mente ao Minislerio das Finan9as e 20 

Tribunal Administrativo 0 relst6rio e 2.5 contas 
do exe~jcio fiDdo; 

.. . ......y<-.' .. ~~~.;;,:~'~~~..(-
:, .. ~e;::'~ ~;~~~~~~~"~.~~: ~~~~/ 
b) P=tU as ioform.a~ que 1bia:.Ioi:rm ooIjr!biij';' 

"·pcr~=pc<=ta c:otidbda, diC~~:'~ . >:'S: . 
:: i ~ {t f ~. ...:~rw:.. . .~r.'.~\ . : "=' .•. <' ,·AJmoo 1.5,:,~ .. ~z: .,.,. . r I: (~ .. . ...... ,. '~"":T-r.:'''''''''''')'' 

. (eM ,,, Ai -""""" cIa.1lI!IloIodO ~."~.P.'! 
;,;...- • .. ·r ~ . ':- ".~ .. , ." ; 

A dtclatafio de utilidade publica e.·u ~.i<en¢cO 
e regalia.s ceosam com a extio>lio ·da" ~eC:tiva .cu._._ 
por deci.;.O 00 .Coo>elho de MiolsIIU'ae 1ivt:i-.d<:WIdo·'de 
p=chcr o' requisitDo previno& DO &Ttigo·a 1'& pn:sCrue. 
di plo"",. .. . ,. , '. -.. • 

AAnoo 16 
(RN}u.tarn...tol __ 

AI; associa¢>es cxiJtCltes A daLo da entrada CD vigor cIA 
prescnrc lei dcverio DO prazo de se.ia mC$C:S proceder 801 

reajUJiwnenlOO. n=Arios 1 rua conIorm.a~ com 0 w... 
posto DO prcscntc diploma. 

Arnoo 17 

LA ';e.v EwbZ+tru) 

1. A3 associa¢>es estn!Dgciras poderio oer autorizadas 
a prosseguir os seus fIDS DO tenit6rio moyambkrmo, desde 
que estes DaD contrBriem os princfpios de oroe:m. pUblica 
caciona! e 0 solicitcm 80 Govemo. 1 ~ 

2. A 8utoriza~o .8 que s.e refcre 0 DUmctO anterior seri 
obtida mediante requerimetlto devidamente instruIdo com 
os estatutOS da as:socia~o. 

3. A 8Utori.z.e;.iO a que se mere on.· ] do prt::seDt:c artigo 
sen coDcedida atntvb de r=Ju>lio do .Con$eIho de Mi· 
nistros e publicada Do~let~r::~~'~~~-:: ~'.-. 

Aknoo ,I ... -: "': 
u· !;' .til 'nmsl-:: 
~. ! .!t.t:~ ~ &i\""~t.... o· 

Todas .. ....ooa;i5cs qDnc.c:oastIIuain:em oesn:speill> 
eo dlspostti no 1'=1<: Iei.DiG • 'mmbrcidas:' 

_f. ",.C"o"~>i~~~~rL"·:i L' . 
. .M.ent£m.oe;.", . visor . todas as ;dispooi;:6c:O:40 '"C6digo , 

civ:iI.que. nio eotrtrBriam a p=tc .. Iei:,:· h;,.:· .:; .... " ... 
... , ",:;;. ~~'" . "... -i;':'·:·:· ... ~'. -

. , •• AlmoD.20 ' •• 

!*~~$~i,~~~:~!~:~tt;'~~:~7@:~'''' 
Aprovada pela Asae:mbJcia da il<publica. 

o Presidcotc da As=nbleia da RepUblica, Marcrlino 
dOl Stmlos. 

PromuJgada em 18 de JuIho de 1991-

Publique.se. 

o PresideDte da Republica, JOAQUIlo! AlllERro CHlSSANO. 

Lei n: 9/91 
de 18 de Jurho 

A Constitui~o da Republi"", DO Titulo II dediCBdo aos 
direitos, deveres e liberdsdes des cidad.3os, consagra 0 di· 
reito it liberdade de reuniio. 

Este dire.ito. inserido nOS direitos gerajs dcs cidadi05 
ligados iI: forms~o cia opiniio pubHca. constitui UID pres--. 
scpostO necessUlo do Estado de dirdto e demOC1"'2tico por 
que se tem pugnado DO nOSSQ pais. 
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18 DE /VillO DE 1991 

. MDnnDdo-.c D~ • dd.i:nita>Ao do klbiID date 
direilO por fonna a ~gura.r·'c a ru.t. .m.Arim..B e com:cu 
ciec.tividade, dcsi&naci..a:ocol4. 0 cu:-.Jcio· peJOi cici..b.di.ors 
do d.ireilO de se rrun.irem livre e-pBciIi~..e com DUUOS 
ou de ID>Ul.iI C>UirC.IIJ, do direi lD • pro~ do EsUldD 
COntn lIelos prancbdos por tcrceiros que possa.m £rnpedi.r 
8 coDcretiz.a~o de:;te dirtilO coruti:--..;:iODal!n~':)l: EllrUltido, 
urge que s.e proc.eda A regula~o rio a...-rcicio OOS dirtitos 
de TCUD..i8.o e de manif esla c.io. 

Nesle.s termos, 80 abrigo do d.ispost:J no D.- 1 do Ar' 

rigo J 35 d.a Constirui~lio da Republic.a, 8 Assembleia da 
RepUblica determina: 

AAnoo 1 

(Ob)octo) 

1. A prcsrnte Jei rem per object:! e regula~o do aer
dcio dD direiID • libudode de rouni80 e dc' manifesta.ao, 
hem COmo 0 esU!.bdecimcoto do Sell regime joridico. 

2. Esta lei 080 6 apliciivel as reuni5es priviidaS quando 
rea1iz.adas em local fechaclo mediante convilCS individuals. 

3. As reuni6es e m.anifest.a~Oes para fins religlosos e as 
rauUbc:.s eleitorais serae reguladas por legisia;,ao propria. 

Mnoo 2 

(Dennl~o) 

1. A rcurllao e um ajUDtameotO de "arias pesSQ8.5 pr6-
-<>rdeDadas em lug= publico" aberto, ou partieul""". 
pn1I rms DaD cootririos a Jei. a moral. BOS direitos d.as 
pe:s:scw: siDgubrcs eu colectives e a ordem au traDquili-. 
dad. publicas, 

2. 0 ajuntamento de pessoas te:Jl um c:arlcter t:em~ 
ririo, organiudo e DaD iDsrirudonaliz.ado. 

3. A lDADifesta,ao tem por finalidade a expressiio.pUblica 
~ tllXl4 voDtBde sabre assuntos poliricas,e sociais. de inte> 
resoc:. pUblico ou OUtroli. . . , . 
; 4~ A.manifcsu.,ao podenl .b~ 0 ~cio, 0 desftk 

C 0 eonejo devidamente organizados. 

AJmoo 3' 

(Ut: 1 6ade de I"IICII1lio e mllnJ1os~) 

1.. T odos 06 cidodaos podem, pacifica. livrc:mente, exer· 
c::cr 0 SCU dirc:ito de reuniiio e de manifestB!r40 &em depen
dCncia de qUalquer BUt.ori.z.a).80 DOS termos da lei. 

2. NingueID pode ser coagido a tamar pane em qualqtler 
reunjio ou manifesta~o. 

Aknoo 04 

(lrnpod]mentnt) 

1. E. proibida quaJguer reuniao au manifesta9-ao cuja 
fmalidade seja cona-aria 2 lei. a moral. 2; ordem e tranqui
liaad: publicas bem COI:lO aDs db'ciros individuais e as 
d2.s: pessoas colectiv2.S. 

2. £ t2.ICbem pTOibida a reuniao e t::ImiIesU!~o que pelo 
set] objc::to possa ofl:;,)&' a honra e considera9ao devides 
ao Chefe de Estado e aos ril"'.Jlares dos 6rgaos do poder 
do Estado, SC:D. prejui:.o do direito a cri'tica. 

AAnoo 5 
(Rostrlr;o.e.al 

1. 1\~0 e p:nniiid2: 2: realiz.2:cjo c.: r:~.mi6:s ou ma.·:dfe'S
:2:~O=s corn ocupa~~o abu!.iva ci-e eciliciC's pi:blicos ou par
ticuJares. 

- ·~·I:;:-.~~;., ,. 
," ;":.' - ': . 
G.',. .... ;·_· .. '. 

2. Poda-I. n80 :.cr pamiticiJt, -par nc.Oa tmi= de 
Kguran~. .II. rewe,. i,o cit: n:uni 6es ou de mL:liI ~ 
em Jug~ pliblico.s ~jruJld06 a me.oos de cc::m meO't:ll:s-das 
sed", do< 6,.00& de wber=io c du instal"""", tnlliwu 
e mili ta.rit..adD!, dos es ubel ecimentD5 pruioDAU, d.Ju. ~ 
d.as reprt:SCDtar;.:Oes d.iplornil.ric.as e c:onsulara e ainde. das 
>e<ks do> partidos politicos_ 

AJ.noo 6 

(Uml~ de tomoo) 

Os conejos e as desIiles s6 podedio ter Jugar aos s.ibacLx. 
domingos e feriados, e DOS resLantcs dias dcpois da.s dt::ZAr 

. scte boras, ate as zero boras e trinta nllnutos. scm prejuizo 
de poderun ser =l.iu.do, fora dagueles periodoo guando 
d.:vidam.tnle jusriIic.ado, . 

AAnoo 7 

(lnto~J 

.-As reuDlOes au manifest8¢es, organiz.adAs em lugan:s 
publicos OU abcrtos ao publico, podem 5cr iDterrompidas 
por dctermina~o de autoridade civil competente, 5e 5C 

verificar desvio da sua fmaUdade inicial pela pnltica de 
actos contrarios a lei ou que violem as projbi~ e restri
-¢cs releridas DOS arrigos 4 e 5 da presente lei. 

AJtnoo 8 
(GanntI .. d ... condI_ de oxon:Jdo du IlbenIodeoJ 

A5 autoridades chis e policiais dCV'ctIL ganmtir 0 livre 
ffercicio do dircitD Il.libcrdade . .de.rcuniio e de =if ... 
ta,ao, ordenando a compllli:;>c:ia .ri a -pcntlIIDCtic:ia .ile~ _ 
sentantcs ou agcntcs seus . .riOs locaiJ,JUyc:cb;oS.:C· ioi:DADdO" 
85 D~' providftiCiJii;$a.;a-:4'JDe ,o.~""7~' 
direito dccorra £em ~.. ;_:deSign8'dam:n.;. .... !an·,a:. 

interf~ de:~~7~f.~::~'!~t§t: 
~ do onloaI ... _ ~) ,':". 

, .. :' :"i' (' '" .' _. : ...... -.';.;:. 
I, Ncnhum IIgCIlte·de .811toridade .pedcnI.c:s1ar p=<:n'" 

em reuni5es ou manifest.a;Ocs re.alizadas at:' recinlO II> 
ehsdo,' &BlVD .IDedWue·"'lici~ ,~,"'I'.":'.<" ,:.~·7.1 -

2_ 0, proWOIOtCS de mmiOeo e IIWlif~tm~: 
f ecbados "'" respons.!vci.s. 'DOS tI:rmo5 'ICgais CciaitmJn;di ,: 
manuten,ao da ordem DO respective rccinto; quendD nio 
solicitem .8 presen~ de ageo,tcs de au~dade" . 

Aknoo 10 

LAYbosJ 

J. As posseas ou eDtidade, gue pretendam reaIizar rt:!l. 

ni5es ou manifestayOes em lugares pilblicos "ou abertos ao 
publlco deverao aruar por escrito, do sC'U prop6sito e com 
a antecedenda mlnima de GuatrO dias uteis, as aUlOridades 
chis e policiais da area. 

2. 0 a\iso deve ser assiIlado por da des prornolor::s 
devidamente idenrificados peJo nome, profissao e moraoa 
ou, tratando-se de pessoas co}eccvas, pelos respectivos 6r-
8aos de direclf3o, 

3. Deste aviso constara a iIldjc.a~o da bora. local e 
objccto da reuniiio e se se TraUr de conejos, desfiles e 
outras form as de manifesta~ao a indica;.ao do trajecto a 
~ep.:ir. 

4. A entidade que receber 0 a\;so emjtira docume:lto 
c:omprovativo da sua recepcao DOS de,icios termos. 



1. A deci.s,.;o de: proibi~bO ou :--s=-i~o c.o:n b.eu:-::...s ';00-
Ja;.ao dos .&.. .... jFDS ~ e: 5 CCS1.8 ic..i. c....-vr: :o.e: ~..:.nri.a.:::::::n
u.dz e Docli:aci.e ?o: e. .. C-:-::tO £05 pro::l~t.:l~ ci: r:.:.:.=.j&e.s 
ou caniIe:st.a~s ;;a =:0:3:::3 ;'Ie: e:J::!. :=:';:.z:::.: :' ':'0 t:.j"~ 
de ciois di~ a cDnur c...a ~·e:?;:.ao dB co!:::.!:li:.a~~CJ '~jas 
8utoridade:s. 

2. A DaO Dotifica~o bOS promotores no pr...=o indkado 
no nurne:ro antcnor dOl dec!s.2o de rroibi~3o deve:ra sc:r 
considerada como nfio eXisteOCl! de: ooje:.;:ao por pene: 
das 8ulorid8de:s COmDC:lenles. 

3. A proibi~o d~ n-. .miao ou marVI=s~;50 co!!:p:::: .8 
autoridade civil da .area respe:tiva. 

AAnc.o );2 

(Decla.io d. Int"lTU~l 

I. A decisao de: i..'1IC:rrup~O d.a reu.-uao ou Clanif~t.2;.aO 
com hmdzmc:nto DO ar:i~o 7 constara c: w.:l ~UtO la'7ado 
pelas autoridades co::x=p:t:::nes, cuja c6F:3 sc::a e:::=-e;-Je 
aos promotores. e em gee se desc;everli cb:ipi.tona::::le::Jle 
as fundamentOs d2 ordeI:l de: iDterrup;:ao. 

2. A compercncia para ordenar a inlerrup;:ao e cia 2Uto
ridade policial que dc:vera dar imediato conhecimento k 
autoridade civil a que se ref ere 0 n.o 3 do amgo 11 desta 
lei. 

A~nCiO 13 

(A.Jte",,~o do. tnJ&etDa} 

1. k autoridades poderio, se 50 mostrar iDdispc:nsavel 
ao bom ordenameDto do n-ansito de pe:s.soas e de 'Ye:icu1os 
D2S vu... public:as, slIera]' OS IDIjectos progr8m8dos ou 
delamiDar que os desfiles eu coi-:ejos se fa~ 56·por. = 
das men.dcs das faixas do rodagcm. '. ":'.. . 

2. A ordem rcf'erid8 DO D1l:mero 8Dterlor sen: dada por 
escrito 80s promotores. com a aD~:ncia de dois was 
em rela.;io 80 inicio do desf"tle ou cortejo. 

AJi.noo 14 . 

(lleflnl'" de "-"" pC!bIJcoo) 

k autoridades civis devao dd'mir, cIdmniDados'lugarcs 
p6blicos -devidamente icientifieados e dolimitadoo, pan! a 
rcaliza,ao de reuzU6es ou mBD.iI~. 

ARnoo IS 

(Pro/bl'" de po,," de ormu) 

1. '£ proibido 0 pone de armas brencas ou de fogo e 
outns nio 3utorizadas em reu. .. ,i6es e maniiestalj.6es. de. 
veDdo os port200res delas entrega·las as autOriciades. 

2. As oeSS02S aue forem enconrr2oas com a:-m2S em. 
reuni5es ~u maniieS<2ITOes, incorrerao no c..-ice de usc e 

" . . r'" ':" •. ,"/. 
I 'Sl..RJI - 'J'.'CMERO:Z9. 

po:-tt de ~ bn::;co:. Oii ri< fbg;~ t p;mjdO PclD 
• :-;;.0 25 3, ;'."'1 cb C6<:!iEo P e:lA!; &em pI< ju.!u> d< ou tTl '. 

p-=na cpr.: eo aso t::Ol-l.be i . -

..... 'MT1OO16:: 

. lOu~ Cn~)· :'~ ~;~ 

]. T cd 0 a :Il.l ci e oue in t en mr D a rcwiiio 00 .1:DJUlif e:rtI. 
;20 iI::?~do ou l~ntancio impedir 0 Uvn"C:Xereicio d..e:5.xs 
d.ireitos, incor.eri DO crime de de.sobedien.ci.a prevism e 
pcnicio :lOS termos do a.'"tigo 188 do C6digo PeDal. 

2. rocios ac:ue1es que: se reu.n.ire.m ou I&e ~ifeslArOD. 
::0 viol2.:20 210 ·ciisDOSto ne:Sta .lci. inCO"I"lUD. no crime de 
c=bed;iocia qutJltic.od<, punido pdo "-;--80 188, part;. 
.,aIo ,,;::.:co do C6ciigo Penal . 

.) •• I...J. r-.:.:...:.:-:':ibd-:.s C;'.!e: i:r!pt:t;:..2l:l Oll tent:m impedir. fora 
co conCj::cc:li.srno }~~~: 0 livre rurcicio do dirdto dC· 
:-eunidO i:l":~;O::Cl DO crime. de abuso de atnDridade •. punido .: 
?:'o .rugo 291 do C6di80 PCDal e licam rujeiw a re.spoD· 
sabilidaci.: c.:sciplinar. 

L Das ciecis5es das autoridades lamadas com vioJa~o 
cio disposto Dests lei, cabC recurso para os nibUDais· co
m!l.'lS. a inle;por DO pr22.0 de quin%e was a conlar cia data 
da notili:.z,;;o. . . 

2. Da decisio dos tnb'W,ais cab< sempre == pan! 
o TribuDal Supremo, . 

:;. A legitimidade ·para impugnar ou I"'..correr. cab< -eos 
promotorcs. 

.A.Jt.noo: 18 

. !":'~:... ..me.:; ;'}:: .or: .• :' ... ,. 

£ TCVO!!aa,;-ooD=to-Lci:,;'."·;;o6/j4: do'ig de· AgO;tO:·~: 
=ado ext:IlSivo a M~ique pel.a·Pomria Il." 584/74; , 
rio II de Set:mbro, e 1Dda a legisla;io' 60bre e 8SS\llIIX) 

c.::mmirio a Fresent::. Jei. :.' .. 

AJ:rDo'19 

... ~ .. ~) 
Esta 10 '='lID~ 'aD vigor. 

APro.-.:d;;·';,;,t;'·~embleia da RepUblica. 

o Presidenre da Assembleia da Republic.o, MaruJino 
d.os Santos. 

Promulgada em 18 de julho do 1991. 

Publique·s:. 

. 0 Pr:sloente da Republica, JOAQLTlM ALBERTO CHlSSA.~O. 

Preco - lS.DD MT 
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Iisabac'o. 10 de Agosto de 199' 
1 .1 .5 

I S~RIE - Numero 32 

~ 

BOlETIM OA REPUBLICA II 
II 

PUBIICACAo OFICIAl DA REPUBLICA DE MOCAMBIOUE 

3.° SUPLEMENTO 
---_._-. ---'-

I IMPRENSA NACIONAL DE MOI;AMBIQUE 

AVIS() 

I ;. ~ .. ". ~ J :;u::;'c" '0 .:~.: -'"", e. :I:~: .C.' :r~(' If' 'r""f!'11I .'" 
.=:, ... ; .. ".c.;rr.,,: •• "nnp:.c. _m~ ;>:' ;J:. u~..:c.:o. ecr,Ct ,o.r~1e .• _em 
., ''''C-t,cOIt, n.cltiler.,. ;.~:. r'H .:.,:0. 0 '"rrC.me",n Itg",n,., 

•• "r .• co • "\,OI.nUt.oo: P.,. p ... 1I11:'C~O "0 .Bollllm ".I R,p, .. bltc: .... 

II 

SUiv1,iniO 

Assemblei. da Repli,lica: 

n: 18/91: 

Define os princlplos que TtEc:m a aClividade da imprensl 
e es:abelece os direil0s e dc-nrcs dos s.ew profissionais. 

ASSEHSLEJA OA REPOBUCA 

Lei n: 18/91 
de 10 de Agosto 

IlA CLln:lilu.i1;50 da R.c!=,ubliCJ ~~ '\lo~.:ImbiCjue consagra 
~('~ Jr:igo i..: " c:r1,,':IC: :: :::..::-cade de ex~res~50 c j 

b;::-d::J;: J~ impr~:;!l3. bl!:n .:~.':::~ J direilo ~ inform3~;JoJ. 
Os :<1.:-io::: d~ .:om;';i:i,:,:n:::c :.::::.::1 Jt:~t:r:1pc:1hJm urn im· 

(
~~''':1'' -~""'l nJ ;-:1.:!:C'r:JJi:~:;;;'I Je~lcs dircilos. J5~im 

I ,,~;','~J ~~;J~r:::3.:jC' ~..::,~ ;.Y"::~.~ di:-;:i!('s inclivid\.!Jis I! 

!~'::J"':;:: ':;:':;5~£:~~~'~'5 :-.~ :..:i :":"~':;lr;; .. ':'i;:ll. 
:'\::~:: :";::-,::.1 ... < :'::·r:"'':;'·=: :;::;::<-:..:- J(,:'::iir "::'5 7'~i;-;:;"~i.:'5 

1":~~:l';·~;X~~.~/'~~.: ~::. ::'~'r';'c ~:~'::';;~,':::~::~~ 
~;.':;::'::-;:::J. :! ,,!.~:~::<., ::1 :";"",::;:::! '::t':~:-::;jr.:!; 

I Princi;>ics fUr):z::)~entais 

I 

51."1:' :J i ~r;:l~ Jc t:'.!~;icJ~(·~s gr;jficas. rttdio, ic]cyis3C', .:i· 
n('m~ ou qu:.dqua reprodu;'-;o de escrilos, ~om cu imJgcns 
dl.'~lin3(.b a comu:1i~:J~~o SUcioll. 

AF.nc.o Z 
liberdade de imprensa 

A liberd.:lOe de imprensa .compreende, norneadamente . 
.l liberdade de eXj.Jiessjo e de cria~5.o dos jornalisl.lS, 0 

Jcesso as {ontes de informa~50. a protec~ao da indepen
dencia e do sigilo profissional e a direito de criar jornais 
e outras publica~5es. 

Al!.noo J 

Direito 1\ 1nf~lo 

1.' ~o ambito da imprensa, 0 direito a infonna~ao sig
nifica a {aculdade de cada cidadao se informar e ser infor· 
mad a de facIos e opini5es relevantes a nivel naciona} e 
internacional. bem como 0 direito de cada cidadao divul
gar infanna~ao. apinioes e ideias atTaves da irnprensa. 

2. Nenhum cidadao pode ser prejudicado na sua relac;aa 
de trabalho em virtude do exerdcio legitimo do direito 
a Iiberdade de c:'{pressao do pensamento atraves cia im· 
prcnsa. 

ARnGO 4 

ObjeC'tivos da imprensa 

A ir.lpr"·~~:J cor.trib..:i. JI.'nlre ourros. par;} v~ ~eguini~~ 
~';-.i..:~";i';\.'~ : 

, " "' 
":''':~ :;':~':'~':~ .. '~ :-,:I":K'~~!~: 

:-"1 ; ;:,;, ... r:k'~·::'::' "':..1 .. i..:;.:c".;:-:::..:i:J C' CJ ,,::':~ii~':l 50:.:::03:: 
~"I 0 C(,~"::'i\,::-:.i:-:~ .. :;:l':' "::::-:1:':";:;:0, ~~::,,':~;.:,:., S,)C;.:J] : 

ce\'':'f!' : 

;1 .-\ :-r.:r.i':<:!':' ... ;':' Ji~;~"f"C' ':i~'r~' ~~ :-.'--'::~~'5 ::li;:';ir.:-~ 
~ ,='.; ":;J,-,;~,~~: 

::) :\ ';-:-':i:1C~:!..~ :;~ d:jl('~o "t:-.t:-e :!5 :::'J:i'J!:J5 til' 

mUijdo. 



\1< : 1(.("' 

Dlre.tos e deveffl'S 

!. \',' ::';,~:i~'i0 OJ~ ~U:15 i~:;c:,t:s, os j0rn~JiSt:lS e aim· 
.... :.:.::-:1 ..;~.; '::J~.::~.; -' :.:~1 IJS oc\'cres preconizaoos 

,:','0':; .. 1';-:'" ~;., j.~:1 .~',,::;. :1J prl'SI.'n1t ki e l.icm.iJi~ 

. " _ v ,.r::;': i:;;.~ '.: .1 .:--::;--i::-.·:; :\;:-C~':n llS ~r:Js di~ci:os 

Ii:, !J:.J~: d:o :-~': j:"::1.J ;'~<:J C~m[itui~~o. pel<..t di~ni· 
;'~': :':-.1 .~1.:n::li::l. ~. ;-: =~ imper:l:ivos da politic:. 

L.\:';;lLL! II 

6rgaos de informacrao 

.~h nc.c -: 
Propried:l:Je 

.. 0:- ..):·t:.:il\S J~ ::1:"vrm:....;-;io j:'IoLicm ~er propril.'dJde do 
,'::1...:- :.:~:~[;.d ~u obj.:·:.o jl! pn:;:nl'dJG\! coupl'rJ;i\,Z!. rr;islJ 
'.j ~:-I\ :.....::J. 

2. 0 .:~r(':!ro j:lck .. ~lL;:::-:~·,J :1~c:cn~d ~ pi:!rll.' ini~'~:-:lnIC 
;~~ ~~ m:":-:ic t'~i:'Ji..:,:, J0 E!ud0. 

3. i):l~l·.3CO l'm ;:ritJr:l'5 dl' in!eresse pubiico. 0 ESI3do 
'-:-':~' ~J<::.;,,!irir p:lr:ki?J~Cl\!'S I!m 6r£.~os de inform3~jo que 
~:o fJC:lIT! ?JiIC do $\!'C(lr pubiico ou cielenninar OULTas 
~.:-:-:~.;~ co! !:-c::'~iclio eu :lpeio, 

.-\: :.:--:"::,'-::J ":a j:;":·::.:':;J";~c c,:os st::lOrrs .:o.:-pei3' 
:\.:-. mi~iO ou p:-j\'::do nJ r.:ldicdifu~;io e ielevis50 ser20 
·::..!bcle;;icJS em 1c-gisb;Jo ~~peciiic3. tendo em conta a 
::;~r::ssl! publico e ::t pr;::rcg:ui\,·;j· do ESIndo. 

5. 56 podcr.1 ser propricljrie:s des org5.os de inferm292:0 
~ das C'npres.ls jorna;isti'::ls :!os ins1ituj~oes e associa~oes 
:-.oC;-Jrnbic::l:1:!s e cidJd<1os mO~3mbjcanos res.identes DO 

~zis que se I!ncontrem no pleno gOIO des seus direitos 
;v1s e politicos, 

6. 5e a propriedade dos 6r£50s de informa93o penencer 
, empresas organizadas sob forma de sociedade cornercial 
, p:lrticipa93o direct:l e indirecta de capita] estrangeiro 
:..i pode acorrer al~ 3 propor;ao maxima de vintc por eenla 
;0 c~pital social. 

i. Tratando-se de wciedades an.6nimas, todas as ae~Oes 
.;:'\,erao ser neminaii\·as. 

S. Com e rim de S!ar:lnlir 0 direito dos cidadaos 3 infer· 
:1:!c;-50. 0 Estade ob~sa\'ara uma polilica antimonopolista. 
"ilando a concentrar;50 dos org:50s de infonna~ao. 

ARTIGC ; 

Fom'las de Or97.\iz~io 

O~ jr::;..;oi de i!1;"':;-:7}:)C:lO cri:J:1iz:lm·se ,,:-m institui· 
l!::;~":-:~:.'.:l~ ,,:- c~::r:!s fcrmJs !cg.:!lmcriu: rl!conhecid.3s 

.: R'::-O:'::::!i:J de \:-::·c:,r:i~i'lu~. 
.\:- f'.:j':~'C': ,:~ :-~'':'::::'~~' . .:'::.:J.:'I ~ 7'lrodu~:o e as de 

'.:::- .~<!c. ~!:,::·~:-·;:i~·:'l' ~ ":j:~,:::.:- ~,.j~':':1 5;:r rc:!jjz:ld;:~ por 
-.::": :.,:~'~ ...:::-;::-: ::::. 

ES~3t:.:to e=i:ori.:1 

C::'.!:"! ,',:,.:.'.' ." :!~:'::"'.'.~ .. ~.: ::'7! :-- ~~''J ('~IJt;,:t .. "' ;::!il.:-rio.l. 
''' . ..: .1 .:.;:{ ~':-'.'-:- ...... .' :--:.::-::'.:::- : i10 Cl)::1 ~:: jl!-

" ... ::;; ~' .; ::: 2:: 

D'rcc~or~s e'-::s Cr9:'\OS de informacilo 
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2. Os dirccturcs da~ empre~lis 0:,] instiruic6es do sector 
publico sao dcsif.n<l.do~ pel0 Govt:rno. 

A.nro 10 

Conse:ho de redaq:oo 

i' .... m 6rb~os dl' informa\:Jo funcion.1m conseJhos de n;. 

cLac~50 cuja compo.!-i~jo , compl'lc!nciJs saO ddinidas nos 
respecti..-os eSl:1tu;OS. 

.-,>,.::(.0 i: 

Sector pUblico 

J, C0n51i1Uem 0 scnor pubjjco d.:t impr~nsa a r~diodj· 
fus<1o nadonal, J :eJevis:!o nacional, a ~gcncI<l noticlosJ 
nacion<ll, e as df'm:::is err.prf'S3S e inSlitui~6es criad:Js p:Jr3 
scn'ir 0 inlncsse p';biico neste dominic . 

2. Os 6rgoJos de inIorma,ao do sec lor publico :e:n 
como fun~jo principJi: 

a) Prom ever I,) ace~so dos c.id:Jd50s a info:ma~jo ::r.1 

IOdo 0 pis: 
b) G:.rJn:ir UiTI4i ~obC'nurJ nOLicio~a impJrciJI. ob.i~:. 

tiva e equilibrada: 
c) Reflectir a di"ersidade de idcias e conentes de 

opini~o C~ modo equilibrJdo: 
d) Dese"vuher a uijjiza~.ii.o dl! iinguas nacion<lis, 

3. Nos. dominios da radiodifusao e televisao 0 sector 
publico deve .. ainda: 

a) Conccber e realizar llma programa9ao equilibrada, 
. tendo em conta a diversidade de in.eresses e de 
preferencias da sua audiencia; 

b) Promover comunica930 para desenvolvimento; 
c) AlTaves da produ,lio e da difuslio de rea1iza¢es 

nacionais. promover a cultura e a criatividade. 
de modo a que estas ocupem um espa~ de 
antena crescente. 

4, Os 6rglios de informa,lio do sectOr public<> cumprem 
as suas obriga90es iivres de ingerencia de quaJquer in:e
re:sse ou influencia extern a que possa comprorneler a sua 
independencia f' guiam·se na sua aClividade par padrOes 
de alta qualidade tecnica e proIissional. 

5. As entidades do sector publico podem contr31ar ou 
sub--contratar servi~os e alugar ou sub.alugar espa~os de 
antena ou de edi~20 a terceiros. segundo as modalidades 
re,5Uladas par lei ou nos respeclivas estatutos. 

A~nc.o 12 

Oireito de antena 

1. Os p:lT'iidc~ :-::Ii:i~os r~ores~m:ld.:-s n~ .';~se:n:'jeia 
da Re::)lj[~li(J :~':-n 2i:- ~'i!o :) :.:'~1P0.$ de Jntl!r.a nJ ;-aJiC'c;· 
ft.::[tO f ~~je·.·is~o :-'.Jc~;:·n:::~. riC'S tf:':r:.iJS C'stJbeie:ido~ -;-:;:'l 

RCfu!:lmemo d0 D::::;o ce Amenl!. 

dij~i!;~s 1~~~;~~~~/~';\~j:';5 ~~~~~;~~d~~ ~~~~~~:~~.~~lt~~ :~: 
Ji~,:,;'!ii1!~':.c ( I.,:h: .... i:~·:., :1<l~·i..:~;;J. nos :~:-m::s eS:J~d\!,:,':d(l~ 
F'~.':i Lei El~:t..;o;-:!l. 

3. O~ p:mhJ.:~ ~~'ihi\:::~ :e cpc~i~~o i-=):'r:::C':1:~dos ::J 
:\::':~;;1b!ei:l dJ R:;-:;::-li:a !er~o di;-~h2' d\!' :~S!=-,CSIJ ;-;:1 

:-~j~:;~v 35 dcc:~:-:::':'C'~ ;:,cIi:icJS do G..:-yc:-no fo.:;IJS :-':'::5 
~ .. t:!c.jes ~rr::i~~.;r:-!~ j-:- :-:iCi.:-cifu~50 e relnls,jc Gue ;::or.b;,;:;, 
dir~cl:lme:l:e :!rll CJusa as respectiv:ls posiq6es poliliCJs. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



II 
II 
II 

[1C ACOSTO O[ 1991 

·\!lnfoO 13 

NOlas olicJo!.u 

lj,- :·~~.jC~ '., :ni,.r~J(':10 di,:jri0s den'm publicaT na 
--.1 : :, m _' --::\ ~,,:_, ~ :!l''.,' .!~ :-1, I~:; L'ficios:.!s do Govcmo. 

:'.!;....l :.' ::;::~, ," ~: .. :~.~:'11 .. ':)1~· rcmclid.Js :"'lra\'~5 do 
.:.: : .. 

,\ ~..:"':k"::;:"::;,-, .: .•.• ". ::~,.: ;.~.:~·!;:.Jl:- Jl",~:-:l Ul\U'foJT 

11
;~:"':;":i::J .: jnh'~~:...:rr:. :11.: :.:m.' ,~,:\'i.!0 Tl!k\'o e .J m~ximJ 

:"~~<·:h:::.J. J~ ::'1 .. ';:~:.J~\..':1:: .,;.\ I';:~:J_':;!.: c:J R.::pubiic.1. ~em 
:::';",:::':"':1 .:.) :m~J:~(). 

\:,71(;(' : ~ 

. \ impre:1:'J ::"~.':-:::: Jr-rJ;:f~ rublic:.J~0~s de informa
; .. ':-:":! .' Pl.!t;:.:.:;;,...~'\:~ ;:-~;:-,·(i:.liiz:.JJ:"5. 

5:~.' .·.':l::';;;;-:..:.l::~· ;:-\:>;:,:~~,\:s J: in:c;:-:1:..:(;jo seral 

II
" -.".,' -... ,,, .. ",' .::;:-:~ '.!:l~J !"":\!":I-i: .:ie i:-:.fcr:1lJ(:Jo 
':~::'~:'-.'~~~.:<',:.:,:~''': ...... ,;.l.,!, " .. ;,~.) . , ', •.• __ .... ~" .. , ..... ;. ...... ~...: •• ',._..: ..... _"' ... ;1 ......... :1;J e 1:1I ... rn3· 
.:. ~:.: : !,j..J JC'~,·:r,.::c·.)~ J":- ;:-:~:-;C~' publico. 

:. 5.":0 .:c·n~ic.:r:l(b~ I!TI.';.:;.:!:izJC:!5 as pubiica\oes que 

I[:~"'" ,d~_~~~~~;~~, ;~O~';' .~~~c~:;f}~J~" r"oJi'J! , ""i;;. 

S. S;jc ccmic::-;.:icJS red(lG:C::!S ~od::!s :!s ?ubiicJt;oes que 

11
"j:.:;re~~H';l .:m s~:-ie .:cnlim:J ,:.;.J em nurr:erc! suce5~iyes com 
;::;,~';:..llc·~ r:'?PJ!::l:-:~. 

6. S;jC' ..::cmid-:r.:!GJ5 :"::1j:~r:.1~ :odas as publica(joes que 
;~';"!1 ":-0r:IC~!do normJimcr1te homop:neo e sao ediladas na 

1
·':·;;:didJd..: de uma 56 V';:Z, OU em volumes ou fasciculos. I . ARTIGO 15 

Generico 

II 1. As pub!ic2~?eS pcric.'dic.as 
.,c:::c e:i~ CJll.:l :1U:"!1':rC: 

.:) 0 tin.:!o: 

mencionam obtigatoria· 

0) 

II ;) 

J) 

L'\ 

f~ 

;) 
h) II 
i) 

0 
C 
.~ 

0 
0 
.~ 

.\ 
0 

iupr . .J d~n:l ~ 0 pre~o d..:: edi(j50: 
rn.i:mcro d~ CC!;.;:'l"): 
iden:ifi.::l~3.o comple!:l do propriclatio. editor 

e dir::.:tcr JJ ,:ub!i.::;c:io: 
:::1u::r;:-;J dJ :-~d~1':~·ik"..:: da Jdmini51rJ~50; 
n().r.:~ ~ ~:;d .... :·,:;:,.J .:.! i;;'1F~!50ra; 

::rJ£~m; 
:-::G:::\.'r;,; de r.:;::.:o. 

II '" ,'; ~::~i:~:':2"':E ·..:~!::.:rj:;~ :"!j(,:1::on:!:.l crr:p!Nl:::!. 
~:;',: ~.;:-::-• .;:!~ '~ : ..... ,~ ::i':.,-j~:;.:~ ~.JS a!::K::.!S G~. bL 

.:.: .~~':;~,,::-~ .:: : 'J :-:·~7::·,,' de ,,:"::, .. 'r. 

II 
c· ' ... ,. 

II: ···· 

II 
I 
I 

., ..... -: "', 

'1'<:.:.:. , 

C. -.': :: .... 
?":':'':':-::~ . 

\, :','" . ';". 
OE;:.:si:o !eg;!1 

"-.:;": ... 
:- ...... 

',;, -

.",noo 17 

Imprens.a &&trangeira 

218-(11) 

1. Ent{"nd{'·~c p~r publicJ!tocs cstr;:)n~('iras. para dei, 
IDS d3 prescnlc lei. Jqucb~ que Sf! public;Jm no t'~jrJn' 
f,ciro. a~5jm ('erne .:l~ qUI;' ~e publiqu('m no pais 50b thulo 
e rc!'pc:1~:Jbi!id:Jdc de cJi\.:io eSlrJnf'ciros. 

2. As pub'i(;a~(\('s ("~Ir;:m£eiras difundidas em Mo,am. 
bi9uC eS![IO ~uj.t'i!~~ j prt~sen!c ki 5:11\'0 naquiJo que, 
r'ct:1 't::: ::-~C~:":I -. :·.:r~'::'!. :~C~ :~'::1 ;n::7"::cj\'~!' 

:. !',.~ .. ..:;~.:.:, ..: .. .::;;:.!:~. ::.J ;:-:·L·:,:'.:: .Ll. J! ;:'~:);JL-.l' 
~6cs ::~trJnf('jr.:lS ~'~:~0 ~t.:Jcil.:ls j lkm:Jis !c:;id<.J<;:io Jpli· 
c:l\'e1 30 comt-rd;:> jjYr::iro. 

-t . .-\ impor!J~;jo ;:,('r UfJr.j~mos t'~Ir:m~eirc~ I! mi~5c't::: 
diplomitic<J~ Jt' pL!::'i!c:!,5\.'~ ;:,erj6J;~'~~ J~~:in:Jd.:.:~ ~ Ji~. 
!ribl!i,~1J !=r:l1;Jil:.J ~ c .... :.:·JrJd;J jun:o d.J ;,;.!idade .gover· 
n:lmcntJI d.J !UJ ..:s;::'r<1 dl! J.:~Jo . 

Pub!icid3de 

l. Con~idc'T::!T";'1'sC ;:,ubii..:-idacie redifidJ ~ publicidJde 
,f:rj[ic.:l os lex:Cts cu iOJcc;-;s incJuido~ no c.in:50 de inier" 
iTlJt;Jo .:ujJ in~e:-c:!o teona side p.:l§::3. :lin'da que ~e:Tl 
CU!7lr:-ir:1I?:l.o j.l :::-~'::l d;: ;:-'..:~JiciG:!':,: ~!~~:c crf:u. 

2. A publiciCJdc jt!.:~ ser sc:npre Jssinaiada por formJ 
i:1cqui'.'ucJ. 

3. As rcpC'riagens it'a~izad3s peJa impren5a escn!a bern 
como os progr.::.r..:l5 radiofonicos 00 le'e\'i~i\'os pat rod
nados ou COf!) promo~uo publicilaria denm incluir .3 

men~ao cxpressa desse palrocinio. 
4. Em materia de publicidade sao aplicaveis a imprens.a 

as nonnas reguladoras da publicidade. 

CAPITULO 111 

Registo de imprensa 

."RTIGO 19 

Procedimento 

1. Antes da ~ua publica~ao todes os 6rgaos de infor· 
mac;ao CSIZO sujcitos a regislo. 

2. 0 refislo e fciw .:unlo do ;"1inislerio dJ fnforma<;ao 
medi:mte a apn:sen!.:cjo de urna d·!:::J<Jra~50 conlenoo os 
seguir.les d~dos: 

a) Titu!o: 
b) Obiec!o .:b ~l:-~50 de infonn::l~;1o: 

c) LC~Jl Je .'I.!:'::l.:' :'!.! !7';1i~~5c: 

Jl Lir.~i.:::E J:: ,:::::c~.,) C'~ :!m:s~Jc: 

~'l J':::;;;;':..:;!::":.' ::::-:;:-:::.:1 .10 rr:-r~:·.:"::!r~c: 

;') L;;"!;u:;:> ;!,!:-:'~::":J ,:.:! ~·I"!!!1~c.!e .:-J!::-,:;. . .,:.1j ;~r('.'J:.:· 

...'!' ,:~.: .;~. .;" .. , -- ... 

.. ::;.;;,: .': .~, .. -.::: .;,;,,:~~: 

,;\ P-':·;:';';::''':.~,:: " _ .... , ..•. _': 

:.11 IJ::'lIi :':::1~'J.: :"i.1:=;~':J JJ e::::~;::d~ i;n;rc!~ ... 'rJ c 
diSi ric~i,~..:':-::. 

.' 



I c·;--:.J .Ju:l·:l:i~·Jd:.. J ... ' ~!:>i.:tlU!O rq:islJdo dOl enli· 
,;.!.j;' .·0::.:.r:J (,!,; ?rOCU1Or~; 

C ;'1J J:.Jil';j:J;:.:.:J;! Jo t'!:;,dUIO ~cjlorial: 
j: 1.·::1~":~';"!\.1 "':"~:~l' J l.'ri~'c:n do!' fundos que C(lm· 

::,'.::1:1 ':J .2;-I>.:...i ~.::~.·!.d J~ ~r.lid:Jd~ edilOra au 
;-n -:uI.:r::J. h:r.1 como dos meios financeiros 
:'.~'( ~S: jr~.:..'~ .J 5UJ ~C~I;jO; 

I ,,' :'.'~'-~' .: .:-r:c-cm '~ :1:i:UTl,'2:J 

'~:!':' ;..·~·Jo sujei;cs .J rcgis!O cs ~uplemenlos dos pe· 
..:: ... ~ ,l~,~~..;' qu~ ~l!biic;jdo:i ~ di~lribuidos junl:::menle 
:', ':::::.'5 ':::....'P.iO SU;:J ~:!ne inJe"fr:!!1:C. 

~r,n('.o ::'0 

Certificado 

o :-'::t:i~!o .: ;:roc"ssi:ldo 'H.:m prJZO de !rinJa aias .3 

.:,1" C.! ':::1::.1 C": ;..':1::Cf:J dJ .j-:::-l.1:J~<i0 .::~.\m?ielJ, 

(, \ji::i:<~rjo d..J 1n1-::,r:-:1':)(;::o err::iiid urn cenifi::-Jdo 
~' .. :::'::::' , 

3. () :-etislo tern J \'.:ljicJde de dC"is anos. rcncv:lvei 
.:.::-;;.:t:iCJ~(,~le, SJi\'o se for relirJdo pelo ~linisterio da 
>~:-:.:t:::;'~.::' (':-:1 ('u:ii!=,r:!Tlc:'lto de de:isao judicio:ll ou se 

.. -,: ..... :-_:;;:::.:.,:. :::!,J jr:'-':r,:~s:c0, 

:\ er::ilbd:!' irr.pres!orJ. prc-dumra ou distribuidora 
.• ;:;:..:r.ir·5e do eenific3do de regislo do 6r~50 de infor· 

:::::0 :Jr.les ca exccu~l!o do'trabalho que lhe seja soli· 
. :l":o, 

ARTIUO 21. 
Modjflea~Oes 

Qualcuer rnodjfiC3~ao a jnrorm8~ao apresentada ao 
-:-ig:o deSl<,~ capitulo deve ser decJarada ao Ministerio 
_ Ijjforma~ao nurn pmzo de dez dias apes a sua ocor· 
:-.da, 

ARTIOO ~2 

Recusa do registo 

o registo sO sed recusado ouando nao se mostrem 
:--e"r:o:!;i':05 os requisi:os pre\'islos na decJarac;ao eu 05 

·:-::!.!::'('Stos Jegais para 0 e:xerclcio da actividade. 
:, A recusa de registo sed objecto de despacho runda· 
.:-::':::':0 indic.:mdo daramente as motivos de recusa. 

AJITIGO ~3 

Ca:"Icelamento do registo 

o ;-.. '~:!':O 5~r:i cJncebdo sc decc.rrer urn ana sem 
:~ ',::-;;ii.:1."J\! a ?uclj'::J~'50 do 6r~;jo de infom.:.c;50 

:. 0 .... ::<~:~::.: ... ~ ~J ~:-::f.:,:;;:!;50 ;:-C'de 51.:s;:,endcr 0 ,:,£:i:::iO 
._ .:::;: ~~":i·i~".:r i::-:'J:::;:':-:;-;;(':;;v d;l 1':i .'U f:JltJ d.e 

•. ::':'.:.':'~' -; ~ ~i'!.:":·5 .;~'~!~:;::':_~ C;l .3':-:::;'.1::50, d.;:\·(,:1G~ 

-:--:::~:.: ~:' ~~i;-:i5;:-r: .. ' r:i"!:-ii,,:,:'1 ~1'.:! .:!,:-::,:. .it:
:",,~~;: cobr c:--i~:":;'1 :J,J :::;:c:l~!T.~:;:0 JJ :C'f;~10. 

-\lI.i'""":C'.o :.! 
Oispensa do registo 

:: \ii-:i~:.':-;,) ..!;i !:--[,:r;,1:Jc5(> c::=''::l~J,i do res::islo 
"'::::'< ... ', ,} ,·~q~:::-::T,~·:·:i" d .. ~~ ::'l:~~ .. ':~~1-::"f!, .:!~ F'l!~ii'.:J. 
~, .: .... ':..:::-.::' !n:::~:-:::~ ;';""!G:':"'\'!~;':Ji:; P-::,Ct:ZiC05 pl,.~r ..:n:i-

~'::,J''::;~, '::':1j:'''::s:!~, 0r.~.:!r:; J~"':;(;'s. e~;.:hkcjr:;e:;1C's 

. .:::..::::~::;:: ,~ d~ rc~cui5:J. ce \: !'c:.1~.J.:50 limii.:td.J, a~si:n 
-:. ~~':-i:':-J':-::'I!'s !."::'7'!0dk::!s ell J lirJgem n:io exceca 
.:"'.:-:-::1~~S ~~:em?:J.:-e~. 
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."I<1100 l~ 

Roou<><> 

Em case de recu~a ou suspensao de rrgislO.1 05 in!e- ... 
ressJdos podem cxercer 0 ~eu direilO de recurw ou im· 
put:n<l~Jo judici,,d dJ:i d.eci~Ves no pra20 de trima dias 
a peTtir da notificJ<;50 do dc~p<icho, 

CMlTcLO IV 

Jornallstas 

:\":1100 ~o 

Oerini~.\D 

Entende·se por jornajisla. par:J os efeiws da presente 
lei. lOdo 0 profissional que se dedka j pesquisa, recolha, 
selccc;;1o. elabor.J<;jo e Jpresenta<;50 publica de aconleci· 
ml'nlOS sob a forma ncticio~a. inforrn3li\,J au opinmj"a, 
3Ir.::m::s dos meios de comunica~50 social. e parol quem 
('513 JCli\'idade coosti;UJ prcfiss50 principal, pennanemc 
e remunerada, 

.~I<TlGO 17 

Oileitos 

1, No exerdcio da sua fun~50 0 jornalista gOZJ dos 
seguintes direitos: 

a) Line aces~o e :?eIT:')Jn~nciJ em lupres publicos 
on de se torne necessario 0 exercicio cia pro.. 
fissao; 

b) Nao ser-derido, afastado OU por qualquer Canna 
impedido de desempenhar a respectiva missao 
no local onde seja necessaria a sua pres!!n!? 
como profissional da informar;:8o. nos limites 
previstos na lei; 

c) Nao Bcatar qualquer directiva editorial que Dao 
provenha da competente autoridad.e do seu 
6rgao de informa.ao; 

d) Recusar, em caso de interpela9ao ilegal, a entrega 
ou exibir;:50 de material de rrabalho utilizado 
ou de elemenlos recolhidos; 

e) P3rticipar na vida interna do 6rgao de infonnar;:2o 
em que esnver a trabalhar, designadamenle 
no conse'ho de redac~ao ou 6rgao similar, nos 
termos dos respectiv05 estatutos; 

f) Recorrer as autoridades competentes sempre que 
for impedido 0 gozo dos direitos inerentes aD 
exerdcio da sua profissao. 

2. Em caso de violencia ou de agressao, ou de tenta· 
ti\'a de COTTom per , intimidar ou pressionar 0 jomalista 
no exercicio da sua profissao. a respecliva enlidade em
pregJdcra deve inrent~r ac:;5.o judicial contra 0 auter e 
cOn5tirujr·se como parte no processo, 

3. 'Em CJ~O de Jhe:-3c5c do:! f'.lndo Col ('Iriem2do edito
ri:ll do 6r~;jo de ir.fori':i~c5c- e:n que tr.JbJiha, confirmJda 
peb ~ua dircc;~o ou .::1.1rJmrnte cxpres~a no 6rg50, 0 
.icTn31isla pode ~:1;bi~"':--:!!:7le:1te c;>;:inguir 3 S'Ja rel.:lc~o 

do .rabalho. tenco dirci: ... ) ~s :ndemni2ac;6~s pr~"iS1,3S n.Js 
leis ~ regulame:1;C5 \'if~:-::es p:lT:! ,.::;~cs ce de::pdirneiltO 
se:n ju~tJ '::HlSZ! ;: ~''::-:1 .:!,::~.:- pre\,i,;-, 

Oelleres 

Os .iorn:o:!i~t3~ es:5c :;ujciws ao~ ~e~..:in!es d~\'eres: 

;,'1 R;:OSPt'il:!r os di:-eiiC's e lib",dJdc5 d0~ .:idJd5cs: 
b) T~r' .:om;:, 0bit'c!i\'o ?roduzir urr:a inform3~30 

comp!eta e objecti\'J: 
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!){ \{,LJ.' I (J i)/ ........ : 

L\ .. r~:: J '\..!.J J(:II IJ.JJ,' rn,)IJ~~ll;n:.d .l'r.l r:t't': 
~. ,·bl .... , 1 J\ )J~j(it': 

,/1 1~~·~·::;Il";.H lnIlJrmJ\.·~"-':- f:..d~J~ ,'U Jll!':\<l':!<.1!- qUe: I,', 

::~.~r.: 'IJ..J pUb!J~·':Hj:.J~; 

.' \~~: i .. ~-:"" j,' i<..aza ..!puloPJ JJrCr.:ld UU mdin:cliJ 
_, ,',;i,', ~jl::;1"·' :nllJh:r~ncia . ...rIm!.' I..' violt-n· 

;;.~l:...:: .... i- , pLJ~:v .. ~ ~·:.dUnJi.1.:" Jlf"m"\';iL'. J ml.'n· 
::j;J. J .J('J~Jl"j .. -" ~ .... m pro\':Js. :.. mjuria. I..' ,J 

',:. :.:.11.:;'1<- J .... ,:k\,'unll'n!o~: 

~ ~. 1":": : .1 

Acesso as lon1es de infomlac;:50 

A ... '! !,",rn •. di~I:.J~. nl,) I..'.\cn:ir.:iu d;J~ :o.U<I!o tun\":<~. scr~ 

_,,:;.;jt-'tJ.:. \"l ~~'I'~~O as i0ntl.':3 oficiais de ir:f('rrn3~;:IO. 

o .J,,:;:~~u ~s funll.·~ ,.'ii~:;Ji:- Jc inh.mna~~o n~o scr~ 
.L.n~l..'nll.1(- ~';l1 :'"1..'1.1..:50 .1":~ prL'I.:::~s0S ~'r:1 ~t'fn.:do de ju:-. 

:1":3, .IC'~ :.:;.:;\,.~~ ~' Jt.l":~f':lt'n!0::; ~'onsidt'r;Jd~ peJas emi· 
j:lI.JI..'::; .. ·~rr:;:;:lr..:nrt'~ ~q::r::d0s miliwn:s vu ~e:Ft:do de E~· 

:;;;d0. :.lOS ~ut: sl'iam ~e'ne:!05 eu confidenciais por impe· 
.-i~;jo JepJ ~. ;JincLL :JL'~ ·~ue diplm re~pci!o ~ vida privada 
Jc·~ ..:icad5 ... '~ 

Sigilo profissional 

J. £ r..:.:.,;.nhecidu JU5 jornaiislas 0 dirciw ao sigilo 
profissi.:mal em reJa~ao j origem das infonna¢>es que pu
oliquem ou Iransmiram, nao podcndo 0 seu silencio so
irer qualquer tipo de sanc;ao, 

:!. ~a falta de indicac;ao da origem da infonna~ao 
presume·se que eJa (oi obtida pelo autor. 

3. 0 direite referida neste anigo e igualmenle reeo
nhecido aos direclOres dos 6rgaos de infonna~o e as em· 
;-re~as .icrnalisticas quando !enham conhecmento das 
: .. '!i!C~. 

\RTIC.o 31 

Jomaiistas no sector pubtico 

1. Os iCr:1~iislas ":'xer:cm a sua actividade profissional 
:~_, set.::o~ publico indepc:ndentemente das suas opin.i5es 
.. '~: (ili:::c'-'I.'~ ;:i:1djc:::i~ 0U politicas, scndo a qualificac;:ao 
: ..:atelO:or::: ::,r0fi~!ic·nai~ .:ondicOes cssenciJis para a SU3 
·, ... ~r.1cJ.~;io. ~'r;,:>m0L':jo .:·u !r:lnsf~rencja. 

2. 0 ';.'\c·rdcio d:J pr('li~s':k) de jornalisl~ ~ tin.:io pt'l" 
:::~r.ent;.: :1 ... ~;': .. ·iC'r publico implica '1ue qualGuer t:onlrj· 
·.'Ui\.·;J0 7':':':~::';:' J~ .;(:n1J]:Sl:::; J~:!II:' Sl!ctor p3ra C't:lrOS 6r· 
~:i .. 's d~ ;;,j·v:·OO:::;·:.; .. : ,,;..: .• ..::--j ~('r :1J ~3~C J~' :;l~', .j\.',~rd\. 

.::-:'.'\ .,:::: ... ' ;"..,:.; :-.' : .. i.:,: .. ' ::-:ir':·:;:;lJ ... ·r;!. 

C .. ,.;.:.~ ... :,\ ~.: .·::i· ''':.:'':\'' :-:'" .. !i~:i\.'n::J ;; .. ' ':.-;::,,- , . 
. :.. .... ;:..' ,1 .. ' ,:".;'::;-:, J .. : ::-.:.,::.r:~.!;::!,: ·.:~;r;':'"l~l,ir,' ,:1:." .... ~;.'.?i~i, 

\.. -'.1'11 LLU \ 

Direito de resposra 

4,kll{.o ji 

Direilo de resposta 

~ I "'-( I"») 

j. TuJa J rt'~:,>u:J ~ingul:Jr uu l'UkL"ll\ ~ ... IU ur[~J111~Jlh) 
rub1ict, que ~e cumldere Il'sado pda rubljcac;;j~. tr311:-.
missao r~diodifundjda ou tdevisi,,;.l. de rdercncias inw· 
ridic;Js ou t:rr6nt";:!~ :mc:.:r1ivcis de: .JL .. ::-IJr d inll·pid;Jd·; 

_' dircllo dl.! rcspv~l~. 

2. 0 dircilO de rcspmti;l pode ser 
pl!ssoa ,,;Jiendidu. !leu rl'preSt'nlanle' 
... 1 c6njuge sobrcvjvo. 

~xcn;ido 

legal l)U 

';' ... , 

pda pr0pn~ 
herdeiro ou 

}, 0 direito de re~poStJ do ufcndido c\erce.se. 
dl) praw de nownt .. dias. nos st'guintes lermo~: 

.1) Cum J publjco~;jo d~ resp05t::!. desmenrido vll rL'l·. 
tjfica~ao, de:nrro de dois numl'ros :J cOOlar d.J 
~UJ recep(;jo. :-w mesmo ?(.'ri6dico. no !11l!smu 
lugJr c com iguaJ r::levo au do e:scrito qUI! lhL· 
deu Gw~a, ou na SUJ jiius;::o n<i me~ma Lmi~
sonl. programa e honirio ell) que foi divuJgad:J 
.. trammissao que the dt''J C3usa: 

.~ \ . .1, publica~Jo ou difus~o e feita de: ~Ima ~6' VL'z. 
sem ir;terpt'b~50 ;;ern ij)!t'r.,JF~jC', ".: e ,gr:Huil':.L 

c) 0 L'omeudo da resposta e !imitado pela reia9<1.o 
directa e util com 0 comeudo da publica9ao 
uu difusao que lhe deu causa. nao devendo 
exceder·a eXlens80 do escrim ou emissao a que 
responda, nem conter expressOes desprimoTosas 
ou que envolvam responsabilidade civil au cri
minal, a qual, em rode 0 caso. 56 ao aurar da 
res posta podera seT exigida. 

~. Se a resposta exceder as limites eSlabelecidos na 
alinea c) do numero anterior a director do 6rgao de 
informa93o em causa podeni recusar a sua publica~o au 
difusaa notificando no praza de u-es dias 0 interessado 
para que. desejando, a reelabore nos termos legais. caso 
em que se conrara noVo praza de publica9ao da resposta. 

5. A direcc;ao do 6rgao de informalYaO em causa podl' 
fazer inserir no mesmo nGmeTo ou program a em que roi 
publicada au difundida a resposla, Ulna breve anota9ao 
a mesm.a, com 0 fim de ~pontar qualquer ioexactidao . 
I;'rro de iOIerpreta~ao ou maleria nova conrida na resposta. 

6. 0 direito de respDsta ~ independenre do procedi
menta .. 'riminal peJo facto da publica~lio ou difusao assim 
.:om .. ""' L) dircito j indemnizac50 pdos dan(l~ .:ausadc~. 

\lI.nvo ~.:. 

l:"tervenc:itQ .udic:ial 

:::~ •• 1 ;-~'~;~""!;.~ ·::i ... kr ;:-i.1~:i.:;,j':'; .. \: Jit·:.Jr'!JiC.a ;~~. 

)!:·~z .. , leg::! I \.lU ~~. :·,;.,r ;:,!";r-!i:.:;Ja ... ·,.:·j;1 .. .d:--um:.J ... d!\!r:.J~j~ 
-.:UC !!1~' Je::t.l:-?C .. ' ~ ... :l;i"':.:·. ~"J .. :n ~u:::::- "':il' ... :C:lIt'" ... 'U :t.'m 

""':':'.,," ji\·~:--s~). _r~·:ic:J, .. ;:,c·':\.':--.; :-: ... ::;: .. ;i:· ~\ ..:or,§.::ii... 
.. .: 

!1ll.':'"': !I.'~uin:\.'. dt·'·:"':::;;:;.".:': :'~'.';:!~~':,..:..: :l: :--~·q;.;.:':-';.'r ::. 
'ribLi;:~d .:('mr\..'l~'":·:: :-:::-:: .~:.:~' ~-.'''' <::.: j:'t:blio.:::\..·~1J .. 
..iiI :.:~:: ... '. 

.' D.: J ... · ... i:.jl. ,,; ... , :::";"'i;~. 

'·\""::'>v .\-,Iil \...j.;j,., -:;~r~·;""~i\.: 
,,' ..... ~.: .~~ 
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Conselhc, Superior da Comunicacao Social 

Definu;ao 

\. .'1:;: )~r~'; ;,."r ,j~ ( ... '1I1unll·:J(;Jtj So<.::~! o.? ..; L';' 

.. ,' .J:~:l\'I.'~ .: ... ' q~~1 v blJJll fJr:..tnlc ;] indepl'nd~·nLi.l 

:1."' :·;::.JC'~ J, :niorr.,;.J(";-,('. J li~l.'rdJdc Je imprl':"1Sa C ,', 

:,; :.'~ '-: .. 
~. 0 C.m~dh(,.· Su~:-i,Jr J;J. C ... 'r.lunicJcjo Social ~ um;J. 

1~~:!(llil.·:J ... ' .:;.'n; ~l'r~ul~!id:ld(' .i)';!'idica l' JU:0nomia ad~i· 

'.: :·-':.:ii:::.:~·~ ... · Jc: :':~J~ ... 'h!.'l:i\"L·~ .... ' C ... ..'n!:>l'L' ... ) Supt'· 
:Vf '';:1 C ... ·,m"J~!..:;Jl':j(, Sv..:i.t! ..: in~.kpt::1den!C:. L'b~l~r\";] :J 

\.-,,·:···\II~JlI.:;·!""· -;: .1 r:'r':~l'i.tt· '\.'1. 

Atnbuj~6es 

\...' \.. ,11"1. ... ::, ... i',.;;:'l.'r;l·" ...::! C ... 'm\Jlllc.:~;j.J 5..;..:::.:1 :tTi.l .. ::..'r.1..' 
.. :::b:..:j .. ·.::~~ F:n-..:ip.1j~: 

.,'1 ,.1,~~l'p.:r:H u ~x.:r':l.;:iu do direilO j informEII;ao ~ .l 

~i~.::-:::.:c;; .:.:.: ::;,L·rt';;~~: 
'_:.:r:w:ir .:l jnd;:pt:·nd~nci:.l c: imp;.!rci<l.iicaoc d.,)~ 

0rg5cs de inicrrnar;5o do sector publico, bem 
;;omo :..t al.:tcnomia· das profissOes do seClor: 

\ dar. peJo rigor e pbjecrividade no exercicio da 
~C1i\'idade profissional na area da imprensa; 

,i! . .l..ssegurar os direitOs de antena e de resposta refe
rides nos anigos 12 e 33 da presente lei; 

c') ZeJar pela defesa e prom~ao da culrura e perso
nalidade nacionai:; 

j) Velar pela transparencia das regras econ6mic2S 
que regem a actividade infonnativa: 

.. !l Agir na defesa do interesse publico; 
i:) \-dJr ~clo respeitO da etica social comt;m. 

ARnvo 37 

Compet6ncias 

j, ?.J:J 0 cumprimento das sua~ arribuj~6es. 0 Comellia 
3,t::':':-icr d~~ Comunic.:l1,":50 Social tern 2.S seguinles ~ompe-

;1 Obil.'J' Jlmh • .l ~.;.' q"J3IgUl ... ·r org50 de informac5C'. 
b.:-r.1 ..:omo d:.J:' .:lutoridades go\'emamemaiL 
...;uaiqucr informar;:.]o que julguc nt'ccssjria par:! 
..... .:m;:-r::- 3$ :;).;~s ccr.pc;:ocs: 

C·nh.:-.::.-: ..:!:.J~ \"i\.~1;]t;6c~ j present.:' ki ::: ":.15 d~'· 
::;.:!:~ ";~~;:'C!;ic~C":, )~pis nJ j:-eJ d:J. :;n;:,r~:-:~~. 
: :,:.::;..1:- :.I~ :neci6~ JFrC';:-r~:;3C~~ :~ ... ~ J:7.l:'ir.:- J::~ 
~-":.l_": ..:.::rnpl!::::;c:JS: 

:)'::.i.~:i~ 5:~.~;: .:-:~.!:~~!~.~.:::~ ~~:::, j~c ;~':;:::: :~.i~~;~~'.: 
~ ........ ~ l.. •. , ...... " .~.!-t;l.Jr:tt~ ;J.\,..' Ul,;~l.,.~ .• .;\. ..... ~ 

..::-.:::.::-.:~';- ... :r;:: ..... · -:.!..:- ir:i,ji7:1J ... ·JC< 
;;:.:::'::i:- ;,'r:-: :-:..:i;:-::~!~-:· .. '! ~uc :: . .:- _;;",iJ~-1 j::-iF:d;" 

:-:~?':-:'.;.::-.,:::! ~~ : ... ·:"':Lii..:C';:s ~~ JC.:'::C" ;!~'~ .:i::-~'::,:.< 

',~.:..:;- :-t"," ,.;.:;~.,-~;::: .... :-:,' ,:i"~ :-:'";";'"''::~h"'~ .j;;,-,!,,:,:: 
,;i::':5 ·jc! .;( :':-,::i:.:'l:l~:· 

R .. 'J:iL.~:- ,)5 c~,:..:c.:.:·..; .:j,x ... ·,··r:~iJ ... ':-~' ;1~';: ... ' ~.:':":-~ ~:':j:, 

I ,£fill. - .\ [ ,II UW :;:> 

II) L~·!:.Jr pl'lL1 rt'~rt:)!l' JJ~ n<Jrm~~ ill\ dominio de 
publicidi:ldc wmen:ial r: cumrolar 0 objec]u, 
u conlL"lldo C <IS moJi:llidaJes J.,,: prog.rama~;ju 
de inf(mn~~;jL1 pubiiciHiria pub!ic:1da au difun, 
Jida pr.:lu~ urg;jo~ dL" infonn<lr;:ilO: 

; I i. \l·rcr.:r ~)U1Ta~ c.,Jrnrt':~·n(ia~ qUl' !hl..· :-l'I:Jm :!In' 
bUl...i.;.::- pOT kl. 

:\' delibcr~~6cs do Con::-dhv Supaior d;J Comuni
... ·:JCJQ ~..)ci.:l1 lOmad~s no o.crckio d;!s cC'mpel~ncjas pre, 

• ;lTJI.::C .1J"h:Ui.:lli\u. 
3. 0 Conselho SupcTlor da Comunica(.:'lo Social podl.' 

l:..tzer rt'c.Jmend:1<;oes ao Gowrno sobre :1~ m'lIenas qUl.'. 
nu d.c,mi:tio da imprem;J, julgue deverem seT objeclO d~ 
:l'~i~lJcJ0 ou regubi':1t'nla<;50 c~peclfica, 

4, 0 Con:iclho Superior ua Comunic:..t<;ii.o Social ~ QU

\ ido n:J pn:p:lr:l.;50 de Icgh 1:JC;::lo !-(\bre a lmprensa e n:1: 
cl'm:Ji~ dl'(i~ct?~ funJ:lmcntJis sobrl' :J area. 

5. \:i Jd~';;:J del :!l:ce5sc publicC'. 0 Comdho ?od~ 
ill!l.'n!;lf ;ll'l'~':-- ;l!djci~is I..'m '::.I50S d.c \"iob~0~~ da pTe~ent~· 
:;;. 

:\RnGO 3~ 

Composi~ao 

1. 0 C ... 'n~~j]l\.~ SUyericr dJ CCr.1t.:r.ic<l<;;jc 50ci:31 e wm
~iJ!hJ ;.c:· \.'nzl.! :nl.!mbro~ :iend\.": 

- dois membros designadas pelo Presideme da Re
publica-; 

- guatro membros deitas _pela Assembleia da Re.· 
publica; 

- urn magistrado judicial designado peIo Conselho 
Superior da Magisrrarura Judicial; 

- [reS representantes des jornalistas, eleitos pelas 
respectivas organiza~5es profissionais; 

um representante das empresas ou institui~5es 
jornalisticas. 

2. 0 presidente do Conselho Superior da Cornunica~ 
Social e designado, denrre os respectivos membros. pelo 
Presidente da Republica. 

3. Os membros do Conselho Superior da Comunica920 
Social fomam posse perante 0 Pre~idente da Republica. 

4. Nao podem ser membros do Conselho Superior da 
Comunicar;:ao Social os cidadaos gue nao se encoDtrem 
no pleno gozo dos seus direitos chis e politicos. 

5. A func50 de membro do Conselho Superior da CC'
rr;uniC:.H':UO SuciJl t! incompativel com J de: 

"I Tiru};Jr de- qualquer orgao do G(lwrnc: 
h) Diri~eme de partido politico, 

l,Rn00 3-3 

Mandato 

., .4, .> (1';, '-..:m :::::lr:6k' 
~~"~~:;1 ~~~~~~;:::~~~i~'~~~r~~: ... ~~~;~ ':~e~:i::~c~~ ~ ~:n~~ dla~ 
;--C;.:i~ ~':-:.:id;:!dc~ .:;:mpete;)!e~. :1.}C· :-:,::·;c;:.:io ic.:p:- J :;:,nt:;
~('m ,j~ ::.:·\'0 mJ~d.Jtc ?2!"J os !U:5i~:-JiC·~. 

3. 0; :i1l':-:.1r-:-0:'- dC' C':-~5cl~(' ~'Jpe:-,C"r ':.! C~-muni;:J.c50 
:;\'~IJl .<~ il:;;:T.I.\\"i\':::i::;, n~c t'.:·~;:;:d0 .:c~!::r j·:;;n.;'ses :.!ntC~ 

~kl : .. :r:TIl' 110 m~!1dalO parJ -=!'J~ ;'c-:-'::;Tl c~,::'i~id05. sah'':
-.~l~ ~~;:;:;l:~$ _'.:J~C'~: 

", \l.:'r!" " ... u inc;:!L:Jcio.:..!J ... • i!~i,.: 
.:, I n.~'~:::n..:ia 30 m3nC.JI0: 
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I 
c) Conden.~o em pcna de pri&io maier; " , •. ~ p.;j,~~..;o. ~ nAo !he -Ioi ~ .. 
d) Oualquer das incompatibilidAdespn:viruu no p~ impedir a pub~.",~. : ..• :.-<- ::, r ... '· 

Knle lei; b) 0 director do ~.-oo 6eU 5ubstituto .lega,t 
t")-Ouu'Os casos previslos no regimento dO Consdho no caso de ~.to.~~ .i~gt"rn nBO 8S,3jmsd06 

Superior cia Comunica~o Social. au .~c 0 autp'r .. ~ -~. ~cptfyel de respon-

I 
III. 0 Conselho Superior da Comunica~ao Social or!':a· 

niza·se e fuociona de 8cordo com 0 respectivo regimeDto. 
2. 0 Consclho Superior d. Comunica~o Soci.1 pode 

Ilriar co~ssOes e subcem..iss~ d: trabalha .e designar 
s respecuvos membras, que naa sao nec.essanamente OS 

do Conselho. 

It 
3. As 8clividades do Conselho Superior cia Comunic8-

no Social sio financiadas pe~a OryameDto do Estado. 
4. 0 Conselho Superior da ComuDica~ao Social elabora 

e publica anualmente relat6rio das mas actividades. 

II 
II 

CAPITULO VII 

Responsabilidade civil e criminal 

ARTIc;o 41 

Responoabllldade cMI 

I.: Na efcctiva~o dB respoosabilidBde por lactos ou IEtos Iesjv~ de interesses ou valores P"?tegidos legal· 
• ente, pratlcaOos 8traves da imprtnsa. nos term~' do 

. go 1 da presente lei, observar·se·io os .' 
2. A empresa jomalistica ~ 

~
o au.to.t: do escrito, 

vo oulJ:ii:Bgcns 
tivo)S7l!io de .. 

scm oporsi~ do. 

q 3. A.d~o·do tribunal . . . ' .... ' . 

idB gratuitamente DO proprio .info~.;~<» 
ecdc dela· constaI' os factos provados, '8 identidaae 'aos 
olendi~ e dos condenados. as 511D¢es aplicadas 

5.blhdade, 'te bfio ~ exonerar d. responi4h" 
Jidadc: n,8 (orma prrvista n8 aHnea anterior; 

c) 0 responsAvcl pela: UiiC~·O:. no wo':ik' bcriio. 
au imagen! nao assimsdos puhJ.icados 'sen) 'C0-
nhecimento'do direCtor:(ru seu rubstituto'legru' 
au qu.mdo a estes nile f(li ro~~f\'r:I iml'edir 01 
pubhca~ilo. 

; .. 1 .... ;.: 1;. 

2. ·Nos publica¢« 'grMicas unit;ri.s. no& programas 
de r'dio e t.el~visao, sao responsaveis pt:los crimes de 

. imprensa, £ucessivamentc: 

. a) 0 autor do ~rito, imagem ou progrsma r8di~r6-
nice -ou .lelevisivo, se for susceptivel de .res
pansabHidade"e' residir em .M~bique. salvo 
nos casos'·de .. reprodu~a nao consentida. nOs 
quais responder' quem a tiver pramovido; 

b) 0 editor ou-realizadc:>r do programs, na impossi
bilidade de· determinar quem C 0 autor ou se 
este nao far .. su.sceptfve1 de ~ponsabi:.idade. 

. .': ........ ~'. ". 

[:! -, : .;: . 

I
demniz.a~ arbitradas. . .'.:,. . 

1 "-~\,::'l'? ~~~.~- :.-, . '. ';hJ~;;~",:.',t,,~!r;:· :;,,;~;~: ' " " .. ,'"..... . . . -unoo 420· 
, ~.' ""'t= • .(... ~ .. '. Cr1moo de _ cia __ 

. : . ' ,. ', .. : .. -; '.' , 

ILl. Sao considerades crimes de abuso dB liberdade de 
prensa os factos ou actos voluntArios Jcsh'os de inte. -

....... juridiCcs penalmente protegidos que se consumam 

f
8 publiC8~o de teXlOS ou difusio de programas radio

nicos ou televisivos au imagens atraves cia impreDsa, 
termos do anigo 1 da prescnte Jei. 

2. Aos crimes de imprensa e apliciivel a legislaiY30 penal 
comum, com as especiaJidades previstas no presente calrulo. 

ARTIc;o -43 

Mvels de respons.abllldado 

I J. Nas public3\OeS paficas peri6dicas sao respons~\'eis 
los crimes de imprtnsa, sueessi\,amente: . 

11 

I 
I 

a) 0 autor do eserito ou imagem. se for su!ceptivel 
de responsabilidade. salvo nos casas de. repro
du9i'0 nao consentida, nos quais respondera 
quem a nver promovido. e 0 direclOr do peri~ 
dico au seu substituto Jegal, como cumplice, 
se nao prevar que naD conhecia 0 eserito ou 

.. 'imblica¢es que imprtDllrem,·· .. 8ravarcm ou 
vcnderem· no···cxerckio·;da: sua'·.profissiio.' s8J~o no case 
de publiC8)'Oes au emiss5C.s clandestinas DU' daB que esti-
verc:m SUspenS8S judicialmeDte. 

1. Os crimes de injuria. dj{:lma~.ao. ameaea. ultraje ou 
provoca~ao contra 0 Presidente da Republica. mernbros 
do Governo. deputados da Assembleia da ~epublica. rna
gistrados e demais autoridades publicas ou con Ira 0 Chefe 
de Estado ou mem,bros de Go\'crno ESlrangeiro. au contra 
quaJquer representante diplomarico 3creditado em M~am' 
bique, copsumam-se com a publicaeao do cso:rito au difu
sao do pro~rama radiof6nico ou lele\'isivo au imagem em 
que se verifiquem tsis of ens as. 

2, Os crimes de imprensa COntra as autoridades publi
cas e entidades rereridas no nUrnero anterior conside-
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ram..., sempn: cometidos no ~ du """"' .... 
Cliusa do cxerdcio das re:spc:ctjvu' fo.n¢ea. ';'~' . .-' 

,~. ." J.i. ;).' 
..' '.'[' 

Alnoo 47 
Prow cia ~. ~:..~ 

I, 't\' 0 caso de dif ama~o ~ admitida a pro~a~. ~ .~ __ 
dade dos faclos imputados, salvo: ,. 

a) Quando, tratando-&e de paniculare.s. a imp\jta~o 
haja sido feilD scm que 0 inlercsse publico ou 
um interesse le&ilimo do o!cmo. juslifieasscrn 
a sua divu~ga~o; , 

b) Quando tais' (aclos respeitem 8 vida privada OU 

familiar do difamado. 

2. Se 0 BUlor da afensa nur a prova dos {aelOs, .impu. 
lados. quando admitida. ser~ isento de pens; no' caso 
contr~rio seT.! puoido comO caluniador e coDdenado A 
pena de prisao at~ dais anas, e ~em indemniu~o por 
danos em monlante naD mferior 8 100000,00 MT, scm 

:~".;.. " , ~; ... A.rnoo 49 .... :. ~:~ 

Crkne 0. dee' b :SI"IiIC:U~' .: 1,-:" 

..1. Sedo. punjdoo como crim~ de d~i!ncu . qua-
lificada: . .. . . ' '. ....... • 

' .. :': ~" .' ".',.,,, .'. .. .. . 
oj A publi""~o ;~. cmiS>io de 6rgiio .k informa\,&> 

judicialmenle sproendido ou 5USpenso; 
bJ 0 nao 8""tamenlo pelo director da decisio do 

tnbWlAl que ordene A pub~ ou difusao 
de resposts so abrigo do enigo 33; 

c) A rt::CU5a da publicl.I~;j() ou difu5iio das deci~ll('s 
DOS lennos do arogo 41; 

dJ • imporuol'io par1I .distribui>io OIl vend. de pu· 
blica~o estrangeir. interdi .. cIa. . 

2, Pels publica~ao au emissa'o de 6rgao d~ infoTID8~A') 
judicialmcntc suspenso sen. tambem aplidvel 8 empress 
proprieulri. 8 multa de 500 000.00 MT a 2 000 000,00 MT 
por nu.mero, aCI'escida do valor da pubHcidade inscrida 
e do va:or dos exemplares da tiragem ao p~ cia venda, 

dependencia de quaJquer preva:- ou na quantl8 que 0 tri- ARTIGO 50 
bunal determinar. nunea inferior aquela. se 0 caluniado 
river rccfamado maior quanria. lmprenaa c::landest1ne 

3. No caso de injuria, 8 preva a fazer, de harmonia 1. £ imprensa clandestina para 0 efeito da prescote lei 
com 0 disposlo no numcro anterior. s6 srn adm.itida aquela que n~o esteja registada ou nao lenha 0 gen~rico 
depois d~ 0 :lutor do lexTO au imagem. a requerimento do nos Icmos. dos anigos 19 e 15 da presenlc lei respectiva-
of endido. ter concretizado os (aetos em que a ofensa se mente. ' 
baseia. .:,. :.'~:=- : h ", 2. As 8utoridades Policiais. militares ou .administrativas 

4. Nao ~ admitida a prova' cia verdade .dos ractos 5e deverio -apreender a imprensa clan~estina. CDtregando 0 
o of en dido for 0 Presidente cia Republica . fei108 aUlOridade .judicial C()!"~te:n,? p~ de 2~ hOo. 
reciprocidade, Chefe de Estado 'estrangeiro au _. _, .... "_ . !"as. " ,:, . . . 

,entanle em' M~bique .. ' ' . 0 , • . . ... ~: 

'",:,c::,~_,.~.__ ·::~;..i~1:;~t~·.,.~:·;,,,c~ ... ·: ~~:~~y. p.:cifr.,IC~ 
,_ ".;' :;~ ,I)!;",::?r" ~ 

. J. 0 peri6dica que 
gens que lenham dado 
anos, a tres condena~ 
injtlria peden! ser so'ope:""": 

oj Se for 

bJ Se for ;~~~ii;:~~~~~~~(:~~;t~;~~~~ cJ Se ·for .memHrlo.o 
um ana: 

dJ Nos casas de frequ!Dcw in1I,m;~IS; ';:~=;' 
ximo de suspensio ser~ ·caIcu1ado n 

. piOpo<ciorialmente os· m3ximos fiXlldos nas all
. DCaS 'antrriores.. ,'. :" .;:n: . , ' ;.: -i:t-: -":'. 

2, 0 director do peri6dico que pela terceira vez {or 
condenado por crime de difama~ao ou injuria cometida 
atraves da imprensa ficar~ incapacitado i:>elo prazo de 
dois anas para dirigir qualquer ~ri6dico, 

3, Quando {aetas injuri050s ou difarnat6rios {orem pu, 
blicados por simples negligencia e nao (orem provados 
nos termos em que a prova e admitida', ao responS3veJ 
pelo escrito ou imagem sera apJic3veJ multa ate 
100000.00 MT e Ole 200000,00 MT nO coso de teinci· 
denci~, 

4, E punida com a pena correspondente ao crime de 
difamar;:ao a public~r;:ao intencional de notfcias fabas ou 
baalCs infundamentados. comtituindo circunstancia a.~a· 
vante 0 facto de estes porem em causa 0 interesse publico 
ou 8 lei e a ordem. Em tais casas e 5empre admilida a 
prova da verdade des facto~. 

lci pen8J. &el . ..' . 
8 sua spreensio preveouva quan~o poilham em 'C81lSa: . ..a' .. 
ordem publica, violem os direitos dos cidadioo OIl incitcm 
A pr~ti"" de crimes. . '. .. . '. . ..... 

2: As autoriclade, adminislTati~as e politicas dorio c0-

nhecimento 80 Ministerio Publico dos elementos indis
pensaveis de que disponham para babilitarem este a com· 
petente prom~o, 

AJlnCiO 52 

Contravont;:6es 0 outTas vtol~60s 

1. Quem violar qualquer dos direitos. liberdades OU 

garantia!l. estabelecidos na presente lei sera condenado a 
pena de multa aie ao montante de 1 000 000,00 MT. mas 
nunea inferior a 50000 00 MT, 

~, Se 0 autor for funcionario do Estado ou de Gualquer 
entidade de direito publico, sere tambem punido por crime 
de abuso de aUloridade que corneta no exercicio c:!!- suas 
fun~Oes. sen do 0 Estado au a entidade de direiIo publico 
soJidariamente respons~veis peIo pagamento da multa pre
,;s~a no n,- ], sem prejuizo do direito de regresso. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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~ 

Pclo pBgamento das multas e indemnizaybes em que 
f.,m:m cundcnados os agenlcs de crimes de imprens.a lic 

JI .. ,jid~HJiJmcnle respom:h'eis as empresas propneulrias dos 
IIlJguu!> de infarrnOl~50 ou das r'ublica~s unitoines incri

llun<ldiJs. 
ARnoo 5. 

• 1.0, 

Responsebilidade disclplinar 

<lulOres de JC[OS e comporlamcnlOs suscepuvcis 
de respansabilidade civil ou criminal estao sujeilOs lI. res· 

[

nSabilidade discipliner. 
2. 0 procedimento disciplinar e independente do pro-. 

cdimenlO civil ou criminal. 

CAPITULO VIII 

Competencia e forma do processo 

ARnoo 55 

II Jurlsdl'roo 

1. Sao competentes para juJgarem 85 in(raccOes pre
vistas na presente lei os tribunais comunS da area da sede 

2. Rel3tivamentc as pub:jca~6es eSlnmgeiras 0 tribunal 

. t'_, 

, : . .. ~,'.'. ~~~,-:':i:-;'$ .::"'".;".,, 
. - .... -. . ' --. .- .. ~ . 

·~1 ,_~l~:\· 

~~~ : ;., .. 
• •• 11-:'" • 

'."' _. -i~ 

....... ,cSoo· ....... 

I. Seri> prejuJzxi do: d i,p.;;;iij:no irtigo; 47 : .ncusiillQ··· . 
pode requcrer a prod~ <!e;provs:da.Tei"<!ade dos f_' 
imputados, esp«ificando aqU4les !iobre OS !qoalJ •. pre~ . 
apresentar prova na confcstacao. destacadam~.· s6 .. Po-

t 
__ _ 

dendo reJegar 0 exe.n:icio d.este direilO fpara .momento" . 
ulterior quando depend" de proV8 .(;upervenieol.e:·· .. '~ ... 

2. 'nquinda e prova da verdade das impU1890es 0 juiz 
prafcrira, em VinIC e quatTO haras, despOicho admitindo 

au rejeitando -0 ~~~~'.:~.;;::' .... " 10:; '~~:;~.c: "'~-:.~.;.:.:~ 

Ao erguido assiste a direito de aC8uteiar '8 5ua defcsa, 
concorrc:ndo para a descobert.a da verdade, requerendo 0 

que achar conveniente. 

CAPITULO IX 

Disposl~iies finals a transit6rlas 

Allnoo eo .... 

(

s empresas. 

mpetente e 0 da sede ou domicI1io da entidade impor- ]. 0 Minjstc~rio da Infonna~o puhlic..an. 1]0 praze de . 
ladora. _ sessenta dias a COnw dB data·dB entrada em vigor da 

3. Em rela~ao a imprensa c1andestina DOS termos do presente lei, 0 diploma que regula a pnx:esso d'=. registo' 

II·· 1 do artigo 50 da presentt lei. n.a 0 sendo conhecido dos 6rg805 de informa~o previsto DO_ capl~.lll. 
un::> clemen to deilnJdor de compctenclB. 6 competentc 2. Os 6rgios de informm~.'f~::o~;j~·~·:~~~·· da' . 

o mbuDa) da area oode for encoDtracia. . em da pn=,m' h 
4. Nos crimes de difam ... o. calUnia e injUria, come- ~ • . 

I das conll"a particulares. ~ competente 0 tribunal da 8rea ':, prazo. =s 

o domicllio do ofeodido. . : .. :. ':._ '.:." ""~""',":""",,," . " : .. ,.. .""., 

MTlOD 56 

II Forma de procesSO e celeridade 

1. A ac,ao penal pelo, crimes e contraven~ previstas '. 
Da presente lei scm exercida nos termos de legisla~. 

groceSSUal penal em vigor.' :.. 

2. 0, processos por crimes de imp~ Ier8o:semptC """';. ~O#~ 
atureza urgente, ainda que Dio baja ~. presos",:e terio .... 

priori dade sobre todDS os demais processes' Binda que 

d
rgentes. 

A.TlOD 57 

DenUnda 

1. Os processos por crimes de impreosa quando _ se 

lEuncie urn crime particular. com~rao por urna peti~o 
ndamentada. na qUDI 0 denunciante formular.4 a sua 

. articipa950, juntanda 0 impressa au idemificanda sufi
:ientcmeme a ernissao e oferecendo testemunhas, docu-

I[
entos e oulras provas, 
2. Se 0 aUlor do esc rita au imagem ou a responsavel 

. 10 programa radiof6nico ou tele\'isivo for desconhecido. 
) agente do Minislerio Publico ordenara a nO!ifica~ao do 

I
"reclor do or280 de informa~ao ou editor para. no prazo 

tres dias. decl3rar, se cenhecer. a identidad.e do autor 
escriIo. imagem eu programa. sob pena de a ollClj:ao ser 

~rornevida camra ele e sem prejuizo de autras providen-

U
· as que couberem, .. 

3 . .No caso de o(ensas contra 0 Chefe de Estado estran· 
iro ou ~eu represent ante em Mo~ambique. 0 e:r;ercicio 

:3 ae,20 penal dcpendeni do pedido do of en dIdo feito 
:;oelas vias diplomatice.3. o 
H 

a rua _ . . 
Governo dotari ao Conselbo Superior d8 Com1>

nica~o ·Social as verbas necessArias para 0 6CU ·funciona-
mento. 

ARnoo 62 
R&gulamento Proyb6rio do Olreito de Antena 

Ate it aprova~ao do Regulamento do DiTt'ito de Antena 
previsto no aMigo 12 da presente lei, a exerdcio do direito 
de anlena sera definido por reguJamento provisorio a ser 
aprovado pel a Govemo e publicado no prazo de naventa 
dias a contar da data da entrada em vigor da presente lei. 

ARTlc;Q 63 

Campanhas eleltorais 

A lei reguJar~ a elaborac;ao. edic;ao e produ~ao de textos 
e programas relativos as carnpanhas eJeilorais a serem 
puhlicados ou dlfuncfidos pela imprensa_ 
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Aanoo 64 .-
o Governo poder! acrualiur as mul ... aplic!vcls DO< 

Itrmos da prescnte lei scmpre que I denaloriz.a~o da 
mvcd<l naciona.! 0 justiIique. 

A.nro 65 

R.vog~Ao 

T odas as disposi¢>es contranas A prescnlt Id sio ~vo-: 
~adils a partir da sua entrada em vigor. 

" 

'-' .. .. ,- ~. 

-.- -. 

'-.: 
Ml100 66 

, __ em Y\go< ,; 

uta lei enlra em vigor Ada •• d •• ua publi~ .. 

Aprovada pela Aoscmbleia d.' Ikj"lbli;"-.. 

o Presiden.e da Ass<wbleia da Republica," MarCelino 
dos SanlOs. '.". 

Promulgada em lOde AgoSlo de 1991. 

Publique·se. 

o Presiden.e da Rep6blica, jOAQUIM AUlERTOCmssANo, 

...... ' '·:t.':;~) 

Preco - 120.00 MT 
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;:,!"u:i":J)" !..:~ ... '~ ~'~ ~h:: ... ·" \. (;~-::J!: ";",,1;: F:.IrJ J :."i~'it .. · 
~;: jm~u~cr'::":1: 

1 1 . I . r, . I ?2'JU 1 a t i or. of Press 

.I'll Di~rt:n~'H du rt'~I~IU a!- rublicJl-l.~~ t: JUlru~ mall' 
rial~ :JUdiu\'isuai~ ~bran~ido~ pdu J~pltl.1O IhI 

:Jrtl~O ~4 d" It:i dt" Imprcr.s~ 

·\n. ' P~r.;, d':Jlu~ tlu Ji~pU~I .. , nll arll~CI .:nlt'ttOl· :.·llm· 

p!:te especialmeme a Dirtc!;aa \'acional de In(onna~ao: 

0.11 Rt'cebl:r e dat ~t'~uimenlO am pl.'diJos tic ref!'i~\t' 

0U dhp<.'ma dl.' rq;j~kl Jl' :r.:"'~~:h:': 

POt lei: 
c) Proceder ao T(-gi~IO do::. ;jrg;jo~ dt' :n(ormal'~u; 

Jl Emilir cenjCicadas de rq::isto Je Impn:nsJ. 

-\n, j, 0 rt'~blO d0~ 6Tgiio~ Jt' mfernl<l~iiu ~ it'i!1.l pOI 

!r:msnil'iio n0 li\'w dt' rt'2i~lo JI.' impn:~~J em liSO p.~' 
Diret'l:;!u \:.Il'ion:.d JI!' Infu;m<J~iiJ t' :.t~~inJdi) pelo resp!;"\.:· 
tl\'U Director. 

-\1'1. 4. 0 IiYru J( n:~i~lo d~ !mpl:."n~J ... ~'\m~jl\uid~~ 
,'0r 2'00 ;'cjh~\s de: formatO ~A::; ~om :':r:1~ :~·j:Jn;.: J Jireil;J 
de ~.:m de J:Jrf'uta para ~verba:nenlO~ . .:~njl.-·rm;: f,loddo 
I."m ane:\o I qUi:' faz pane inlegr:mle dc' ?re~t'ntt' dipluma. 

Art. 5 - I_ 0 livro de regislO de im!,r;"n~~ iI""r:] il'tmo~ 
JI!' Jbt'tt:JrJ .: enarramClltO ~s~in:JJC'~ ?e:0 \linj~;T ... 1 d:J 
I niormJ~50. oJ quem compele :linda r:wmau e n!oricJr 
~ada uma das (olhas, 

2, :l. numeraqao das folhas podc'ra ~a kila per qual· 
quer processe mecanico. podende a rubrica ser pOl' meio~ 

de chancela, 
Art. 6, ~Ta coluna .a margem do re,gistD ~er<io a\'ej'bados 

(Odos as actes rc~e\'antes, devendo ser assinados pelo Di· 
rector ~acional de Informa((ao. 

Art. i. As declara,,6es para efeitos de reg;sto de im· 
Drensa S(;'r30 e(ecluadas em conformidade com CIS modelos 
~onslanles des anexos II e II I do prescnle diplom.L 

Art. 8. Para efdlOS do disposlO no n.' 5 do anigo \.1 

t' na alinea cl do n.O -+ do arrigo 19 d.:l Lei de Imprer.~d. 
os interessados devcrao apresenlar respccri\'amenle ;j :He:" 
lado de residencia. a certidao do regislo criminal I!' 0 
plano financdro em que declarern a origem tproprios eu 
:.!lheiosl dos fundes. 

Art. 9. As modificBl;oes c· os pedidos de dispej)~a do 
re~islO pre\"islos respecli\'amente nOs Jnj£C'~ 21 t: 2'; d~ 
Ld de Imprl'n~a d\!vem :::er eft::luados :ned;':!nlt: :l 3pre· 
$enlac;iiu duma declara~;j\J au requerii11"?;", ... 1 ;unf( rme '-' 
~·aso. !t"c·,.IOdo medt:los comtan!es je~ :l;;e\~1~ 1\ \.' \' 
j~l ?r\!:-:e~nl~ Jir!:.:>m<l. 

.l,r:. :0. T~'dl'~ ~1~ j, .. .';:uml."m~\~ ~'.~I." :I.":",:~;::'~ Crt ::.I~l' .h1 
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MIHISHRIO DA INDOSTRIA E ENERGIA 

Oespacho 

l'llr dl?~p<lch() du \linl~!fi.) J;J Jndu~lri;J t: Encrp<.J. 
J~ Ii dl.' JuJhu J~ ]u':-;O. public;Jdu no Hulet/Ill d~ Rt'pli. 
hiinJ. I ~I.;::t:.;) ')0. dl.' 3j) dl' Julh~' Jo ml.':-ml! ;Jm! . .s 

(0mp;.mhi,j rnJu~1fI~1 d<J \1<.Jwl:J 1(/\1 S.';.R.L. fui Ill· 
!cT\·l.'nciC'r1<1d.:! . 

o de~pacho do Sccre!.:Srio de E~IJdo tL Industria Lip-cirOl 
\~:;.~."':_.. ~-.~. (;~:::::":', .1.' >::-~ . '-., .. ~";l' 

iiuh'lIn: ~: ... ' H.~':;!.i)I:',I. I. ~l·I'l~. n. ~o. Jl' j ~ d..: .\' .. ",,:mbr ... 
do me~m(, iJn'o. foi nL'ml.'ada um;J cl)mi~~ao ljquidat~ri~1 
:Jar::! J me~mJ l·mpr~"!-.;J. 

E~wndo ~0iTlpJ..;1ll u pruu;,~~u de jiqUld~K~U J.J ... mprl'~;J. 
jelermin~ 

I. ,; ,,-'I!ncaa OJ ~01.:kdade Cumpannla lndu~\fial oa 
\latol3 ,(1\11, S .. -\.R.L 

2. O~ ~i:~uI!Jdo~ liquid()~ dJ liquidJ~~o bl.'nl .:ornu oj 

p:Jlrimonio oJU~' r~'\'(rll'm ;1 f.:J\'Of do ES1:.ldo :;I!r:ii.,' :Jfl.'l"I:J· 

cos J cc·n~liiujc5o 01.' uma ~ocicdad~ de .:apil:.Ji£ ml~lo~. 
3 .. -\ n,:,mI.'J~,jo dl.' urn::! comi~s5.o insl.3.Jadora para a nOVa 

~vcit:dade .3 ccon5-lituir. ;;omposla peles seguinles ell.'menlOs: 

-\ntor:io AuguslQ Figueirt:do dt: .. ~!mt:id<:l \I:.l[c~ - rt:~· 
po~s'h·e!. 

Carcoso Tom:!~ \1L:l.'nd;ml. 
IU<loJL!im Gra(:.J \lahumanl.'. 
lose' \,ipiI3. 

4. A comissao referida no numero anlerior sao qmf~-
- ridos os poderes necessarios para repreSi:mar e gerir (,., 

palrimonio referido no n.O 1. e dirigir, negociar ~. enca
minhar para apro\'a~ao superior todo 0 proces5o condu
cente a conStilUi<;ao da no\'a sociedade. 

Ministerio da Industria e Energia. em Maputo. 7 de 
\'1ar<;0 de 1991. - 0 Ministro da Industria e Energia. 
Ocravio Filiano Muremba. 

• 
MIHISTeRIO DO TRABAlHO 

Oespacho 

~os lermos do n:" 3 do artigo J 1 do Decreto n.o 4/81, 
de lOde lunhl.1. determino aue Guilherme Luis ~lavila . 
cesse as fum;&s de Dire:::lor \acionaI de Recursos Lab~ 
rais. por ler ~ido nomeado para Cl cargo de Vice-Ministro 
do Trob.lho. 

\linjsit.~rio du Trab:.llno. c:il \1::l.puto. 10 de 'ulha 
de 199:. - 0 \linislro do' TrabJlho. T~·oda:o .\/ond ... .'11 

.h: Sit.·c HI:!1~:J~/! .. :. 

Despacho 

\o~ iei.'!10!' dl' n. 3 do ;JTIi~l' ]! J.:' De .. : 1'1': 10 n:" 4,'~ I. 
j;! 10 ~e lunh .. ,. J~Il!rmi;"lo O'Ul' .-\;.:ir.o H.:nriqul! \IJria 
DiJ~. ic.::-:ic.) .-\ d~ On:.::miz:.!~:i~" de' T:-J!:-..!:ho e Sahirics 
j1! :'.~. ~'~~~e .1.:' !un.:01!s· de Dir"..':;:';"1" \,;.:.:jc::;~1 de Organ!
':.:lC;"jl' Jo,) T:'J:J:h0 ~ SJljric~. ;:,.)r 1(,!" ~jd.:· jjo,)m~.;Jdo par~ 
~'Ulrl' ..:.:.!~~o. 

\lij)i~:(rio d.:- Tr.:lb.:llho. em '\lapuw. J~ de lulhu 
.. l;! l~l:ll. - 0 .\Iinislro do Tr<lb<:llho. T~'Ddaio \lomiim 
.i.1 Sill .. ; Hullg. .... ·/Io1 . 
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1.11- Third Rome Protocol, 

Protocolo :II 
o Govemo moc;:amblcano e a 

Renamo asslnaram na passaca 
qulnta-'elra, em Rama. na naHa, 
o Pr01ocolo III que eSlabelece os 
principle. de luture reg Ime 
eleHora/ do pals, que caca a Sua 
Importancla pass amos a 
trans.crev~k) na Integra: 

PROTOCOLO Itt 

e QUires meios de C:::r:'".unic.ar,:aa. 
Es;es CI~ell0S nao serae IImr:aea:> 

per csnsura. 
b. Fi&gulamen:os ac.'ninis:.rallvcS e 

fi::.::ais nae serao. em nenhum casc, 
aollcadcs de m3nEliro a dis:::-iminar ou 
imp&dir 0 exsn:ic!o eeSle cirel10 per 
razess poli-:ic.as. 

c. A libercace os imprensa inclui 
tamoom a liberdace de expr9Ss!l.o & de 
cria.:;.ao des ,iornaJis!a!. e a protec::;:ao 

-No dia 12 os Mar:;:o de 1992. a da sua incepgncioncia Q do si9i1o 
Delegac;.3:1 do Governo c:a Republica prcfissior.ai. 
de Mo<;ambiq l)O. ch e fiad a po r AI m an 00 c!. Os 6 r; a 0 5 d 6 ~ m u n ic.ac;'::10 s.x:ial 

2 ~:arch 1992 

or;am::allVC. 

IU. LJberdade de circulac;.ao e de 
domicllio no Pal5 

lodos os clcadacs lem' direilo cie 
circular em 1000 0 Pais. ss-m 
'necessidaoe de aL.r.cr::az;:ao acminls
trall"a. 

lodos os ciciad~es 16m direilo de 
fix at residilOca em qw.a!quer parle 00 

terri1otio nacior:al, de sait ou de 
r&gr&ssar para 0 Pais. 

IV. Regresso d. refuQlados • 
deslocad03 moyambicanos e sua 
reintegrayao s-ociaJ 

Emilio Guebu:a, Minislro dos do sec:or publico cozarao de 
TranspOn8s e Comunic3'joes. e indepenoencia €-Cilonal e garantirao. 
eomposta peles sen hares A;uiar nos lermos ca regulamer,lac;:aopropr:J. 
Mazuia, MinisHo Ca Adminisuacao previsla no ponlo V .3.b. 1 oeste 
ES1ataJ, Teoc'alO Hunouar.a. MiniSiro Protocolo. diretto de acesso. sem 2. As panes c::::JmOtomelem~se a 
cio Traba.lho. e Fran~:sc::l Madeira. discrimina~ao polillC3, a' lodes os coooerarnarepalnac;:.aoere;nlegra:;:ao' 
Assessor Diplomatic::l do Presidente par1idos. No ameilo des:a dos refugiados e deslocades 
ca Republica, e a DeJega~ao Ca reguJamem~o, dever-5e-ao preyer moyambic.anos no lerrilodo naclonal 
RENAMe. c:hG1i.ada por Raul t..Aanuel esp3CYOs de acesso gr2!uilo a too as os "as.sim 6::lmo na' in:egrat;-.ao soc:al de 
Domingos. chefe do Deoar.amento da paniclos. mutilacios de guerra. 
Organiza~.ao, e compes:a peios Nao podetao serao recusados. por b. Sem prejui::o do. li:"ercace de 
sonhoresVC&n1eZac:a.riasUlulu,c."ele raz6es pollticas. anuncios que, Crc::JIaJ;:.3.o.00s ciC.adaos. 0 Governo 
do Depa.rt..amanto "Cd ·lnformat;.3o, :-resoeitsmasreorascomarci.aisemuso. ',: elaborara um plano'de ieI:::::lfCO c::::m a 
Agostinho Samende Mur.iaJ. Vice_ e. Os meios -de omunica~o social' RENAMe paraor9anizar Co assis:encia 
-Chale do Depar.amemo ca Organi_ nao poderao d:scrimir:ar ou rec:.:sa:, necessaria aos relugiaces e 
::~. e Vrgiiio Namalwe, Direc:or do pot razees poiilic.a.s. a nenhum PaniCo desiocados, de preierE!Ocia ncs lugares 
DepartamSW'ttO c:.a ln1orrna.?o.l9Unio'as . ou s&us canoloates. 0 e.le'rcicCi 00 de Oi';gem cas popu!a.;:6es. As panes 
em Fbma. no ~ C~ onvers.a¢es '- 'direno de respos:a au a publ~o de ac:ItCa,'71 em ·soilC.~ar a par::ic:~a930 
de Paz. na Pfesenya ces ry-:E>diadcres. rec-.r.ic:a¢esoudesl71er::iCcs.ErnC2So dos c:::>m06Ien:es 0~=2nISr;'\OS cas 
on. Mario R<tfaeU~ ntpras.er::a.nlQ 00 o'eciifama.;-ao, caJuma, injunaouoLItrcs Na90es 'Unicas na - eJaooraz;:ao e 
Govamo da' Republica haliana a 'c:imes"'de imorer:sa sara garanliCo implementaqao deste plano. A Cn.:: 
c::>ordenadordos mediadores. D.Jaime recurso aos tribunais. Varmelha Inl&rnacional bem como 
G.:lrw;:::atves. ~ c!a Be ira. prof. oU'C"as org2lliza¢es a at::::lrcar serao 
Andrea Ri:::::::ardie D. Ma::90Zuppi ca 11. Llberdade de assocJac8o, t::::Invic.adas a pank::par na impie· 
Comunicade de S. E::idio . .aoo:caram expressao e propaganda politic... meniacao cio mesl71o. 
o pontoda Agenda a,;sinaca no cia 29 c. Os relugiacos e deslocac"os 
deMiUode 199', reJativoa LeiElenoral. a. lOCOS os c)dac20s tem direito.a moyambicancs. pelo laco de lerem 
e acordaram no s.eguir:te: Jioorc'ade ce expressao, associa~o. aoancionaco os Jucares c'a SUe 

o preS901& Prclcx:::Jio c:::>",.preenCe reuniao. maniieS1ac;:ao e prcpa;anca residencia h2oilual~ r,ao peroem 
os principios gerais -t::;ue c ever ao :>oJitica. Re-culamer:1cs admini~:ZlNCS nenhum dos seus direlios e lioerc2ces 
orien:ar a reda-;ao ca Lei Eisitor .. 1 ~ fiscais nao serao. em nenhum c.aso, de c;cacaos. 
bem omo Citvemuajs moc:if~es as aolic.aoos cie mane ira a cisc;'iminar ou d. 0 regisio e a insc:ic;:ao cos 
lei:s que G:S:eiar.l rel.acor:adas c:lt7I 0 imoedir 0 exen:-icio' deSies direr-os por refugiacios e deslocacios mocram
desenvcivim.enlo Co processo eler.::::-af. ra.:6es de orOem oolilic:3. ESies c:iirer.cs !:::lic.anos nas lis:as eleitorais serae lenes 

A Lei Ele110ral devera ser elaboraca r:iio se es:endem a dC,:"'iCades e gr..Ipcs em c:::>njunlo com cs demals cicada-os 
pek:l Govemo, em c::::msl.:t:a c:::>m a paramilhares privades i19gais bQm nos lugares ele resicienCla. 
RENAJ0w40, assim orno c::m lOOCS cs como os que pomovam a violencia em e. ;"05 reluoiados e deslocades 
OI.r.TtlS Partidos politic::s. todas as suas formas. 0 lerrorismo, 0 mo~ambicanos sera carantida a 

racismo ou 0 secara:.ismo. reinle9ra~0 na posse o¥es bens que 
'. Uberdad. d. Imp-rens.a e de 

aee=o aos me Kl3 dill CCli'I unk:.a q.3o 

a. Todos 0$ ciCac20s tem cirer.o a 
~ doe imprensa bem c;::)mo 0 
ci.reQ a ir:01'l7Iac;.ao. E~~ liooreoo8'S 
col'ilpraendem. nom&aearnente, 0 
c:raito de fundal' G garit jomais & ot: .... as 
pubJC.a¢8'S, es:atroes GrniSSOr2s 
tadX::t6nica:s e televis.N35 a.ssirn C'.:lmo 
o~ !o~ de procaga'"ICz eSC'i.a 

b. A libercade ClI assoc:ar;:ao. selam da sua prooriecaoe. ainca 
Gxoressiio e pre::>a:;:ancii politica ex:s:.enles. aS51171 C:::",:l 0 direr:a de os 
c:Jmpreend& 0 acesso nao reivincicar?Or via Ie-;ai a C,uem es 
c:sc.~mina1cirio it t::ili:a<;:3o de lu;ares CelNer. 
e ins1alac?es pubJi:::.as. 

Es:a ulili:ac;:aodepenc'era Oe Dedido 
as autotio'aoes aO:TlInis:rativas 
competer.tes, as cuais d&verao 
pronunear-s.e no pra:o de 4S hores 
aoOs a submissae do mesrno. Os 
~id:::s sO CQOer~o set indejericO'S per 

V. Procedlmenlos eleltcrals: 
sistema de volo democ:atlco, 
ImparcLaI e piuraJJ3tiC:::l 

a. A Lei E:eilotal eSiao-al€-cera um 



principios de volO dir&CIO, iguaJ, secrete 
" pessea!. 

b, As elsicy6&5 ca Assemb!ei.a ca 
Rep;Jblica e do PresKlente da Republica 
5er:'0 reali:o::acas simunaneamenlQ. 

c. As elei¢e5 l&raO lugar centro do 
prazo dQ urn ano a partir da data da 
as5ina:ufa do Acordo Geral de Paz. 
ES18 pra20 poOara 51" prorrogado 
quando SQ verifiquem razOes qua 
impo.s..sibilitam 0 seu cumprimemo, 

a. Ter:'o direi'lo de VOlar os cidadaos 
moyambicanos malOfes de 1 e (dGZOll0 
anos), com exce::>qao dos Que solram 
de inc:ao.aciCaoa mantal c::mprov3da 
ou demimea. 

b. Nao lerao ioualmenta direilo 30 
voto OS c:iciadaos -mocambicanos Que, 
a 5e'guir a apJjca~o do ponto.4, ali~ea 
-a -, da A90nda acoreaca. 5e ano::::mtram 
detiOos ou legalmen:e condenados a 
pena de prisao por aime doloso de 
delito comum enquanto n:'o hajam 
8xpiado a respeciva pena Em toOo 0 

. caso, esta limnayao n~ S8 aplic:a a 
elementos das panes por aC10S 
cometidos em ac;:6es de guerra. 

c. 0 exercicio de dire ito ao VOl0 8 
c:::::>ndoonado a inso-cio nas lis1.2.s 
eleitcrais. . '.. .... 

d. A tim de per'T1rtir a mais amDia 
par1~O nas aleit;:5es, as panes 
acorl'am em mobilizar todo$ os 
cidad:.os mo;.ambicano5 maior8s de 
, B anos para sa tegis:arem e exert:arem 
o seu direno ao VOle. 

3 Cornizs20 N2CQrlal de Elgic:;Ses 

a. Para organizar e dirigir oprocesso 
eleitor.lI, 0 Governo conSiiwir.i uma 
Comissao nacionai de Eleilj:oes 
compos:a porpessoas que, peias suas 
carac::eristieas prc!issionais epessoais, 
diem garantias de equilibrio, 
oo;ectividade e indapendencia em 
rela«;:3o a lodos os Part)dos poiitic:os. 
Um tan;:o dos membros a dasignar na 
raferida Comissao sera aot8S8ntado 
pelo RENAMO. . 

b. A Comissao tara as 3eguimes 
c:lmoetencas: 

,. ELaborar em consul1a com os 
partidos poli1icos 0 ReguiameniO para 
a diseplina da propaganda eJeCoraJ, 0 
Regul.amen10 sobre a disifibui<;:ao do 
tempo de antena, b&m como 0 
Rogu1amemo 50bre a U"Jli::~ de 
lugar8s e ins::ala¢es pUblii:::a..s e 
privadasdurame a campanha~ral. 

2. Supervisat a el.abo~da3 fi:s::as 
aieitorai:s, a aDresenta~o legal Ca5 

c..andidaturas, a ~ua publicar;ao e a 
verriic.a~o e r&9151o do resutaoo cas 
ele¢es. 

3. Canuo/aT 0 Processo Eleneral e 
assii!9urar a observanc:a ca iegalica06. 

4. AsseQurar a icualdacQ ce 
lTaiamamo o-os 6dac:ao's em IOOc~ as 
ac.os eleitorais. 

5, Rec9ber. examinar , deliberar 
sobr& as reclama9~es quanto a 
validade das ele¢es. 

6. Assegurar a igualdace de 
ooonunidacie 8' U.a::.amemo das diver:sas 
candidafuras. 

7. Apreciar as conI as slenorais. 

8. Elaborar e manoar publicar no 
Boletim da Reoublica os mapas do 
apuramemo geral cas eleic;:6es. 

a, Em cada local de .votacrao 
tuncionara: uma Assembleia de VOIO 
compos:a por. 

---todos os c:idadaos eleitores que 
devem exercer 0 direito de voto ness.a 
beal; 

- uma mesa. ee vo:o: 
·-reptes-entantes cas diversas c.an

didatur2S e Pa.n.)dos; 
b. Cada Assembleia de vo:c e 

prasidM::!a por uma mesa de veto G!.>6 . 
dirige as opera¢es elehorais e a 
c:::)mpo~a p:::lr um Presidente. ur:< Vice
~resic:l8nt8 tambElm C:::Im fUn:;:Oes de 
5ec::'8tArio e os 8SC'Minadores. 

Co Os elementos que cornpOem a 
mesa da voto serao oesignados de 
entre os eleitores penBncenles a 
tBsPQCrva Assembleia de voto com a 
concordancia dos representan:as das 
dr,erentes candidaturas. 

d. Compele as mesas de VOIO 
fiscalizarlodas as opera¢es elencrais 
e enviar as resuhados a Comissao. 
Naconal de Elei<;::Oes. 

e. Os delegarios cas candidaturas 
au des Paniclos a Assembleia de v010 
18rao os seguintes direi"lcs: 

1. F:scalizar todas as opoera;:5es 
erei'lorais. 

2. Consuliar os regis:::::s e1ecu2c=S 
ou utilizadcs pela mesa. 

3. $Gram ouv)dos a esclareciOes 
sobre todos OS problemas decorrenl9'S 
do funcionamenlo ca Ass6mbieia 

4. Apressntar r9C!G,,"Tla¢es. 
5. OoJpar os lugares mais preximos 

cia mesa da Assembleia. 
6. Aubric:ar e assi:1ar 2 aC:::2 ca 

A.s.s.embl.i.a e ac::lmpanhar lodos os 
aO:o, , fespeitantes as operac;6es 
,,~orai:s. 
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c..andidaturas, a sua puolic..al;:'o 8 a 
V8nfic:.a~ e '99151000 liiSur.aoo das 
eIQ¢es. 

3. Conuolar 0 Proc:es::.o Elst:orat lit 

as.s&gurar a oosarvanc:a da 19,9aliddOG. 
~. Assegut.::Jt a i~uaraa08 de 

tratamQnlO do, ClC!ac:'cs em todes as 
ac:c-s a/erlorais. 

5. RlilG8ber, naminar a delibQrar 
sobr. a:s ,&clamac;6", quanta a 
vaJtdada da,., ale¢a" 

6. Assegurar a ic;ualdadQ de 
oponuncadG 0 tra:..amamoccuciversas 
candidaluras. 

7. Apreciar as contas etenotals. 

S. EJaborar II manCar puolar no 
Bokilim da Republica os maoas do 
apur.a.mento geral das eleit;:6es. 

I. Eventual:! t8clamac;6es se/ao 
rQgis:adas nas ac:as e ,,"viaeas a 
Comiss:io Nacona/ 09 EJeiy:les. 

a. A:s prcvlnci3.5 do Pals c:onS1i'!uirAo 
os citC'ollos alanorai" A Comi.s...sao 
Nacional de Ela¢es decidira '-Dbrs 0 

numatt:l do U5-Qmos par.a cada c:'rculo 
al8110tal c:::Im ba,a ns da",id .. da 

. populaconai de cada provincia. 
b, Para a a18~ dOl As.s.emt:ieia a 

Lei EJenoral &$labelDC8ra um si:s':ama 
a/ailOtal basaaco no principio de 
u~pre!.8mac;:.:ao prooorc;onai. 

c. Os PaniClcs quo ontondam 
aprlls.nlar·s8 conjuntamenl8 nas 
.ele¢es para a Assembleia dErV9rao 
apresentar as lislas elerlcrais com um 
unic:o simbolo. 

". d. Af>6s ~e 'jnicio ca c.ampanha 
a. Em cada lecal ce .VOlaC;ao eleitoral nao setae permilidas 

tuncionara uma Assembh;ia de VOIO coligay5.es cie liSlas eleil0rais c::::m 0 

compost a por: objectNo da comar conjurnamente os 
---{odo:s os cdad~os elanores que VCI.O$ •• · . ..;.~~~.i ... _"'"":"":,: ..... : ... : . .:... 

devem exercer 0 dirertc de voto nessa . " a. Sonic &iegiveis para Assembleia 
bc.al; da Raoublica os cidad~cs maiores de 

- uma mesa de VOIO: 1SanOs.Aspanesconc::::rdam,tcdavia. 
.-represantanles cas diversas can- na oponunidada da prayer uma norma 

dKfaturas e Panidos; •• :. transit6ria 'p.ar.iI' as pniximas e1e¢es 
b. Cada Assembleia de VOIO 8 que aleva e-S:e limite para 25 anos •. 

pra:si:::lida por uma mosa de VOlO Goo .... ."'.1. S&ra;o.s:abele6ca um percsnta
dirige as oporay5.es alenetais 0 & sam mln.ima des VOIOS exptessos a 
C::II,lpoSla por um Presi(!(;nle, um VlCa·· asala nacional sam a cual os partidos 
..prasiciema UlmOem com fu~es de polltic::osconc::mentes ,lao coc:ierao let 
Sec.ratario a os esc."'I..Ttinadores. 'assanto na' Assembleia. Essa 

c.. Os elementes que c::::mpaem a percanlac;em sera acordada em. 
mesa de YOlO setao designados de c::msut:acomlociososoanidcsooliljcos 
antre os e/8iIO(e5 penencenle5 a no Pais e nao devera 'set infer'ier a 5·,'.0 
tespee.iva Assembleia da VOIO com a ou superior a 2~~. 
conc::::m:ancia dos reoresen:ames cas g. Os represer.tantes dos ponicos 
difetent9s candicaturas. em c.&cia cirCJ/o .a/eiler .. 1 setao eleitcs 

d. Compete .as mes.s de VOTO em c::Jnformidada com a oH:iem da sua 
fiscaJjzar10das as opGra¢es elenorais apresema~ nas lis,as. 
• anviar os resuftac'cs a Comiss,;,o 
Nacional de ElaiC'6es, f. 

e. Os delegacios cas c:;r.cic'aturas 
ou Oos Panioes a Assemolela ce VOIO 
terae os s&guintes direilcs: 

1. Fisc:ali;:ar loeas as c:::.erc¢es 
eienorais. 

2. Consur,ar os te-oiSiCS elec:uaccs 
cu v:ilizades pel a mesa. 

3. Seram ouvidos e esc!,areciccs 
$OCr.lodos os prcclero.as cec::uenles 
co luncionamento da Assem::lel2.. 

4. Aptesen!3r tecama¢as. 
S. Oc:.Jpar es lu;ates malS prclir.:es 

;:',a masa ea Asset":"',olela. 
6. Muoricar e a~slr.ar .a ac.a ca 

010.0 Presidente dOlo Reeublica e £lie no 
por maioria abseluta dos votes 
eloressos. S8 nennum candidalo 
ebttv9r a maioria absollna, procecer· 
·se·a a um segunoo escru~inio anue 0$ 
cois c.<Indida:os mais vo:,ades. 

b. 0 segunco esc:" •. lIinio leta !ut;2r 
c"enuoco prazo de urna a ireS ser;;anas 
a panlrca oroc!amac:ao c'cs resur.aco$ 
CO primeiro. Tance em c~n:a oS 
c::::ndi¢es ort)ani:o:tvcs necessirias, 
a cala sera inciicaea anies do inicic ca 
campanha aleil0r21. 

c. Serao eiegiveis ~ra ?:es:cen:e 
Assem~leia a ac::rr.::Ian~3r :CCCS cs Recuolica cs cjcac~:s "i6J::res 
ac.cs. raspeitanles .as c;::era~=es r.":alores ce.:;5 ones. 
.iencrais. 

d. A5 cancidalUr3.5 para Pres<;enle 
da Reoublic:..a devem SIH apoJadas por 
urn minimo de 10000 asslnalutas da 
cidaci:..os m~mClC4nos malOres oe 
18 ancs cem capacu::ads elelloral 
ac.iva. 

a. A Comis,!io NacionaJde E!ei¢es 
Qatanlit~ a distribuic;:.o, um 
disc:iminay!lo, a lQlios os Panidos 
corc:omm:es as eie~s, dos subsidies 
e do apoio bglstico ciisponiveis par.il a 
Camp.c..nha Eleitora!. em lurw;!.o do 
numefO dQ candida lOS do Qd.a PanJCio 
o com 0 c:onlroio do lOCoS 0$ panicles 
corc:onenles :'s elei<j:Oes. 

b. 0 Govetno ampenhar·se·.;i em 
!Ciciii"lar a RENAMO, a oblenc;,ao ce 
insia1ac;i>es e meios. com vlS'ia a petmnir 
a possibilicacie de alojamento, 
moviment~o e comunicat;:Oes para 0 

ces.envoivimento das suas aaividacies 
polilicas em todas as capitais 
provinciais do Pais e em OU'lrcs Jugares 
onde lal for pcs.sivel em furn;:Ao das 
disponibilidaces elistenles. 

c. 'Para estes tins 0 Governo 
solicitara apoio c'a com un ida de 
internacional a em panic;/ar dOl Ita/ia. 

VL G.aran1Ia~ do ptOC8SS30 elenora I 
• papal da 'Qb5ervadora:s interna
c)cnai.::s 

a. A supervisao a c::nlrolo cia 
implementCi~o 0'0 preSlilnt6 Pr.::locoio 
sera garantido cela Comissao previs,a 
no Protocclo I Dos Principios 
Fundamenlais. 

b. Com vis:a a garanlir a maior 
objec:ivKiade no processo elenoraJ. as 
panes aCOtcam em convidar como 
obsarvadores as Na~es Unidos, a 
QUA e outrasorganizac;:5es, bem como 
personaJidades eSHangeiras icioneas 
ccnforme for ac:::rcaco anlre 0 Governo 
•• RENAMO. 

Os observaciores cesempenharao 
a sua lunc;:ao a par:ir co inicio da 
c.<Imoanha elej;cral ale a 10maca de 
pcsse do Govetno. 

c. Para uma melher implemenlac;ao 
co Prccessooe Paz. as oar.es ac=n::am 
"iccolmer.~e nOlo necessGade o'e sclicnar 
a""ooio H~·c!1i~ e malerial 2S Nac;6es 
Unicas e a OUA. i c=r:uc.ar .coos a 
a~sin21ura de Aordo GO!rai ce Paz. 

d. Para eJellCs CO ;:rev;s;c :'10 
presar.:e ponto VI, 0 Gcvernc ciir.t;:ri. 
::>ec:ccs !cr~c.js 2S ~JcC:=ES U:-.ICZS e a 
OUA.~ 

F er.:o em F.cr.-:a. ccs -: 2 ce Ma:c;:: 
ce 1 ~92 
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I - ASPECTOS OEMOGRAFICOS E PROJECCAO DA POPULACAO 
COM CAPACIDADE ELEITORAL 

1. Tnmanho da PopllJacijo 

Presentemente ndo 

II f:ctualizadas. para 
1980, que permitam 
eleitoral existente 

se dispoe de 
aHm dos dados 

uma indicacao 
no pais. 

informacoes demograficas 
censitarios disponiveis ate 

da populacao com capacidade 

II I! com base nas 
in formacao Que 
de tendencias, 

projeccoes demograficas a partir do censo de 19BO, 
ao nivel nacional continua a ser valida em termos 
Que se procurars determinar 0 tamanho da populacao 

II 
eleitoral. 

A validade de tais dados baseia-se no facto de se considerar Que 
nao ocorreram mudancas significativas nas condicoes de vida da 

II 
populacao e na estrutura produtiva, sendo a guerra 0 factor mais 
importante Que afecta a dinamica demografica e causa algumas 
modificacoes em termos de movimentos populacionais inter
distritais e inter-provinciais, mais aQueles do Que estes, bem II como para os paises vizinhos. 

HocambiQue situa-se entre os paises com mais elevado indice de 
crescimento populacional, assistindo-se a uma evolucao 

II demografica na ordem de 6,5 milhoes em 1950, tendo passado 
sucessivamente para 7,6 milhoes em 1960, 9,4 milhoes em 1970 e 
12,1 milhoes em 19BO. 

II De acordo com as projeccoes recentes a populaclo do 
era estimada em 15,7 milhoes de habitantes, devendo 
17,8 milhoes em 1985. 

pais em 
crescer 

1990 
para 

II A tabela I ilustra a distribuicao da Populacao por provincia de 
residencia e sexo, podendo estar relativamente afectada. . 

II 
II 
II 
II 
II 
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TABELA NQ I 

Distribuicao da populacao de Mocambique segundo 
a provincia de resid~ncia e por sex~, 1990 

(em percentagem) 

Provincias Homens HuIheres 

Niassa 4.1 4.3 
Cabo De Igado 7.5 B.O 
Nampuia 20.1 19.5 
Zambezia 20.7 20.5 
Tete 6.6 7.0 
Manica 5.2 5.4 
Sofaia 9.0 8.5 
Inhambane 7.8 8.7 
Gaza 7.9 8.4 
P. Maputo 4.0 4.1 
C'. ·Maputo 6.8 5.6 

Total 

4.2 
7.8 

19.8 
20.6 
6.8 
5.3 
8.8 
8.2 
8.2 
4.1 
6.2 

Total 100.0 100.0 100.0 
-Fonte. ProJeccoes demogr6flCas, vol. 10 

CCR/DNE. 

2. Aspectos pemoar6f;cns 

2 

Com base no censo de 1980, 44% da Populacao total de Mocambique 
apresenta uma idade compreendida entre os 0 - 14 anos, 51% nas 
idades activas de 15 - 59 anos e apenas 5% com idades superiores 
a 60 anos. 0 facto fica a dever-se a elevadas taxas de nataliade, 
47 por mil e -fecundidade estimada em cerca de 6,4 filhos por 
mulher. Este panorama na~ s6 indica que a populacao de Hocambique 
e bastante jovem como tambem implica que cerca de metade da 
populacao seja inactiva e dependente. Consequentemente a 
estrutura et6ria e favorarel ao consumo do que a producao. 

3. Catacteristica5 da Distribuicijo Especial dB PopllJaciQ 

A distribuicao da populacao em Mocambique e marcadamente 
irregular devido a do is principais factores: 

i) A estrutura econ6mica criada. no pais durante 0 periodo 
colonial, que visava prioritariamente satisfazer os 
objectivos econ6micos da metr6pole, incidia em dois p6los de 
atencao: 



3 

Desenvolvimento dos corredores de Maputo, Beira e 
Nacala para beneficiar a circulac~o de mercadorias dos 
paises "]nterland"; 
Hanutencao de mercado de m~o de obra com a Africa do 
SuI no Que respeita ao envio de mineiros. 

Ii) As caracteristicas naturais do pais, donde se pode destacar: 

As terras araveis para a pratica da agricultura de 
plantacilo; 
A riQueza das regioes 
A disponibilidade de 
comercio maritime. 

em recursos naturais; 
agua e 0 litoral onde e fIIc il 0 

Assim a maioria da 
principais cidades e 
concentra-se metade da 

populacao encontra-se no litoral, 
nos vales de Nampula e Zambezia, 
populaciio do pa~s, 

4. Deslocados e Refllgiados 

nas 
onde 

Os problemas criados pela guerra e calamidades naturais (seca e 
inundacoes) leva os grupos populacionais a mudarem das suas 
residencias habituais, Sao estes fen6menos Que originam a fixac~o 
das populacoes em outras zonas onde possam ter seguranca, apoio 
alimentar e auxilio em outros bens importantes para a sua 
sobrevivencia. 

A Tabela n2, II apresenta 0 numero de deslocados e afectados por 
cada Provincia. 

,"" . , ' 
::...: 

. '.' 
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TABELA HQ II 

Humero de Deslocados e Afectados por Provincia(l) 
HAIO de 1991 

PROVIHCIAS DESLOCADOS AFECTADOS 

Haputo 186.611 193.438 

Gaza 197.467 298.402 

Inhambane 81.327 . 163.009 

SofaJa 189.535 198.201 

Han ica 59.980 ·119.140 

Tete 91.699 79.402 

Zambezia ( 867.500 329.000 

Nampula 158.983 489.690 

Cabo Delgado 109.691 249.361 

Niassa 145.246 63.598 

TOTAL 2.088.039 2.183.241 

4 

-1 Fonte. Clfras da populacao regressada e deslocada por Provincla 
e Distrito - DPCCN, Haputo, Haio de 1991 

o numero de refugiados nos paises vizinhos e de aproximadamente 
um milhao e duzentos mil (1.200.000). 

5. Pop1JJacio com Capacidade Bleitoral 

Da projeccao dos dados obtidos pelo censo 
estima-se que a populacao com 18 ou 
(capacidade eleitoral activa) seja de 
habitantes. 

populacional de 1980 
mais anos de idade 

oito (8) mi1hoes de 

A sua distribuicao geografica podera ter assumido outros 
contornos pelo que as informacoes a recolher pelo inquerito 
demografico em curso e pelo recenseamento eleitoral poderao 
determinar com maiorprecisao 0 numero da populacao com 
capacidade eleitoral e sua distribuicao. 

As Tabelas III e IV 
capacidade eleitoral 
Populacao de 1980. 

.' .~. . . . ..': .. ", ~-.. 

apresentam as projeccoes da populacao com 
estimada a apartir do Recenseamento Geral da 

'", . 
" 

'., ," 



TABELA HQ I II 

Populacao Nominalmente Censada de 16 e mais snos de 
Idade por Sexo e distribu1da por Prov111cia e em 

Percentagem 

TOTAL URBANA RURAL 
PROVINCIAS 

HH H H HH H H HH H H 

PAIS TOTAL H 100 46,7 53,7 100 53,9 46,1 100 45,1 54,9 
V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Provo Niassa H 100 43,5 56,5 100 49,1 50,9 100 43,0 57,0 
V 4,1 3,8 4,3 2,3 2,1 2,6 4,3 4,2 4,5 

Provo C. De 19ado H 100 44,5 55,5 100 50,9 49, 1 100 44,2 55,8 
V 8,1 7,8 8,5 2,8 2,7 3,0 8,9 8,7 9,0 

Provo Nampula H 100 46,9 53,1 100 52,5 47,5 100 46,2 53,8 
V 19,9 20,1 19,7 14,6 14,2 15,0 20,7 21,2 20,2 

Provo Zambezia H 100 46,7 53,3 100 55,7 44,3 100 46,4 53,6 
V 19,4 19,6 19,3 3,6 4,0 3,7 21,9 22,5 21. 3 

Provo Tete H 100 42,4 57,6 100 48,0 52,0 100 42,0 58,0 
V 6,2 5,7 6,7 2,6 2,3 2,9 6,8 6,4 7,2 

Provo Manica H 100 45,3 54,7 100 56,4 43,6 100 43,7 56,3 
V 4,6 4,5 4,7 4,2 4,4 4,0 4,7 4,5 4,8 

Provo Sofala H 100 50,0 50,0 100 60,5 39,5 100 46,9 53,1 
V 8,3 9,0 7,7 14,0 15,7 12,0 7,4 7,7 7,2 

Provo Inhambane H 100 43,1 56,9 100 44,9 55,1 100 43,0 57,0 
V 9,3 8,7 9,8 3,8 3,2 4,6 10,2 9,7 10,6 

Provo Gaza H 100 44,1 55,9 100 49,5 50,5 100 43,8 56,2 
V 9,0 8,6 9,4 3,6 3,3 3,9 9,9 9,6 10,1 

Provo Maputo H 100 48,8 51,2 100 53,8 46,2 100 46,9 53,1 
V 6.8 6,6 6,0 12,8 12,8 12,9 5,9 5,5 5,1 

. 
Cidade Maputo H 100 53,8 46,2 100 53,8 46,2 .. . . . . 

V 4,8 5,6 4,1 35,4 35,3 35,4 

Fonte: Tabela 1 
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TABELA Nil IV 

Populacao Projectada de 18 e mais anos de Idade 
por Sexo e distribuida por Provincia 

1 9 9 1 1 9 9 2 
PROVINCIAS 

HH H H HH H 

PAIS TOTAL 7.989,8 3.800,2 4.169,5 8.185,3 3.903,1 

Provo Niassa 318,2 143,2 175,0 326,8 147,1 

Provo C.Delgado 642,4 295,2 347,2 659,8 303,2 

Provo Nampula 1.617,7 778,9 838,8 1.661,5 800,0 . 
Provo Zambezia 1.525,0 736,1 788.,9 1.566,2 756,1 

Provo Tete 514,7 236,7 278;0 528,6 243,1 

Provo Hanica 385,5 181. 8 203,7 395,9 186,7 

Provo Sofala 691,1 354,6 333,5 709,8 364,2 

Provo Inhambane 694,9 307,3 387,6 713,7 315,6 

Provo Gaza 682,6 301. 2 381,4 701,0 309,3 

Provo Haputo 475,6 233,1 242,5 488,5 239,4 

Cidade Haputo 422,1 232,1 190,0 433,5 238,4 

H 

4.282,2 

179,7 

356,6 

861,5 

810,5 

285,5 

~ 
~,~ 

345,6 

398,1 

391,7 

349,1 

195,1 

Fonte: Gabinete Central do Recenseamento 1980. Projecc~es 
Demograficas, ONE, Comissao Naciona1 do Plano, Haputo 
1985. 

. , ;.'~:" 
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II - HSTRUTURA ADKINISTRATIVA HLHITORAL 

1. 0 Papel do Kstodo 

o Estado e 0 principal activador da fase inicial do processo 
oleitoral transformando-se no decurso deste num interveniente 
cuja ace~o se circunscreve a organizaeao das condieoes 
materiais, passando pelo controle da disciplina e direccao do 
pessoal administrativo afecto a realizaeao das operaeoes de 
caracter material que as eleieoes comportam. 

A lei eleitoral aponta 
importando referir-se, 
responsabilidades ligadas 

outras 
no que 
a: 

responsabilidades 
e imediato, a 

a organizacao das eleicces; 
apoio 10glstico e burocratico. 

do Estado 
duas (2) 

Para a organizacao das eleieces e 0 apoio 10glstico e 
bUrocratico 0 Estado atraves do Governo cria 0 organismo com 
competencia e capacidade para coordenar todas as aceoes 
executivas do processo eleitoral. 

o referido organismo designado por Secretariado Tecnico de'S;\:'" 
Apoio as EleicOes, abreviadamente designatio pot SIAE , e CrlaaO 
por decreta do Conselho de Hinistros e e uma instituicao com 
personalidade juridica e autonomia administrativa que funciona 
na cidade de Maputo, sob dependencia do Ministerio da 
Adminis.tracao Estatal (esta dependencia pode ser deferida ao 
Gabinete do Primeiro Ministro ou a outro Ministerio de acordo 
com a opcao do Governo). Possui 0 STAE uma estrutura simples e 
operativa, e constitui-se em 3 areas fundamentais: 

Administracao 
Servicos Operativos 

"' 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

: .. 1;,,' 
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I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Educa~ao do Eleitor e Informa9ao. 

A administracao do STAE, integra aspectos formais e 
financeiros e a articulacao com os competentes serviCDs de 
proteceao publica e no administraeao publica em geral para 
efeitos do processo eleicoral, delimitaeao e estatistica. 

as servicos operativQs, 
coordenaeao dos transportes 
o recenseamento eleitoral 
materiais necessarios. 

destinam-se a planificaeao e 
a utilizar no proceS50 eleitoral, 

e 0 aproveitamento dos meies 

A area da educaCBo do eleitor e informacao integra toda a 
actividade ligada ao treino de pessoal a envolver no processo 
eleitoral, a educaeao do eleitor e a ligaCao com os meios de 
comunicacg~ social. 

o STAE subordina-se tambem funcionalmente a Comissao Nacional 
das Eleieoes, porque esta constitui um 6rgao de balanceamento 
politico que supervisa, dirige, e assegura a equidade do 
processo eleitoral. 

o STAE recebe instrueoes da Comissao Nacional de Eleieees no 
tocante essencialmente as competencias estatuidas em lei e, ao 
mesmo tempo, cria as condicees de logistica necessarias ao 
funcionamento desta. 

o STAE e dirigido por um director de acordo com 0 Decreto de 
criacao, a ser designado de entre ~uadros superiores do Estado 
e# em termes protocolares e salariais, eQuiparado a Secretario 
de Estado e e coadjuvado nas suas funcoes por tecnicos 
qualificados oriundos de diversas instituicoes estatais numa 
primeira fase e, posteriormente, tera 0 seu pr6prio quadro 
permanente. 

No seu funcionamento, 0 STAE, articula-se directamente com 
todas as instituieoes da Administracao Publica obrigando-se 
estas a prestar todo 0 apoio e colaboraeao necessarios ao bom 
desempenho das operacoes eleitorais .. 

Na realizacao das suas actividades 0 6rgao de administracso 
eleitoral e apoiado a nivel da Provincia p~r um Corpo Tecnico 
que se constituiu subordinado a Direccso Provincial de Apoio e 
Controlo e funciona durante 0 periodo util de preparaeao e 
realizaeao das eleicoes. 

As funcoes deste Corpo Tecnico Sao definidas pelo STAE e de 
igual modo articula-se com a Comissao Provincial de Eleicees a 
quem tambem se subordina e demais instituicoes da 
Administracao Publica. 

'. 
o STAE organismo coordenador das multiplas eleicoes que se 
seguirao ao longo dos anos por imposicao constitucional, 
incluindo as locais ou autarquicas, tera diversas actividades 
a promover nas fases que medeiam os dois process os eleitorais, 
tais como 0 recenseamento eleitoral e sua actualizacao, 

r .. 
LA 



elaborac!o de propostas de melhoramento 
organizativos englobando os financeiros. 
10Jisticos. estudos de sociologia eleitoral. e 
pareceres sobre materia eleitoral. 

2. Acc~es B Realjzsr 

9 

dos aspectos 
jurfdicos e 
informacoes e 

Elaborac!o e aprovac!o pelo Conselho de Hinistros do 
decreto de criac!o da estrutura administrativa do 
processo eleitoral. definic!o de quadro tipo e de 
custos orcamentais necessaries ao seu funcionamento. 

Designac!o do Director do STAE. 

Preenchimento dos quadros de direccao do STAE. a ser 
efectivado nUma prime ira fase por quadros oriundos 
de diversas instituicoes da Administrac!o Publica 
que se encontram afectos a actividades inerentes ao 
processo eleitoral. 0 preenchimento sera feito em 
regime de destacamento. 

Selecc!o e recrutamento do pessoal administrativo e 
de secretariado para preenhimento do quadro organico 
do STAE 

Instalac!o definitiva do STAE. 

Preparac!o de instalacoes nas 
para funcionamento do corpo 
STAE. 

capitais 
tacnico 

III - RECEHSEAKEHTO ELBITORAL 

provinciais. 
de apoio ao 

o recenseamento eleitoral encontra-se tratado a nivel da lei 
eleitoral (experi~ncias de outros paises possuem leis pr6prias 
sobre- 0 assunto). e constitui 0 acto de registo dos cidadaos 
com capacidade eleitoral activa. m!iores de 18 anos de idade. 

Nas condicoes actuais do Pais. 0 
gigantesca mas cuja realizacao 
credibilidade as eleicoes. 

recenseamento a uma 
se impoe para dar 

tarefa 
maior 

o recenseamento eleitoral e antecedido p~e~l~a~~p~0~t~e~n~c~i~a~c~!~0~7d~0~s 

~=e~riV~i~~~~~~:m!i~n~i~s~ttrta~!a~o~~u~b~ltti!cfa~q~u~e~~t~e~m~a~~r~e~s~p~o~n~s~a~bilidade e proceder ao registo e identiflca pop,,~s.. 
accoes a decorrer Que estejam reunidas as condicoes 
materiais para 0 efeito. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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1. Registo Ciyjl e Identjficac!o Ciyjl 

Alargar a area de cobertura dos Servicos de Registo Civil. que 
pass a pela reconstituic~o destes servicos a nivel distrital de 
modo a possibilitar Que um maior numero de cidadaos possam. no 
acto de recenseamento eleitoral, a~.'?~!:!.~.!~!.-se com uma cedula "r'" ,_, 
pessoal ou um bilhete de identidade. 

Neste processo sao envolvidos centenas de funcionarios e 
materiais diversos, de acordo com os programas especificos e 
modelos legais em uso e a 8CC~0 decorre ·simultaneamente, por 
razoes de economia de custos, com brigadas conjuntas dos , 
Servicos de Registo Civil e Servicos de Identificacao Civil. v ~ 

--'._-. '--_.-. -_ ... -' 
Em termos de recurso de pessoal, as accoes preliminares de 
recenseamento eleitoral, registo e identificacao elvis. 
utilizam Brigadas Provincia is constituidas por cerca de 
quinhentos (500) funcionarios. ao nivel do pais, a recrutar 
por um perroao-de quatro meses. as funcionarios a integrar sao 
remunerados de Bcorde com 0 salario minima a vigorar no 
Aparelho de Estado. 

a processo de potenciacao dos Servicos de Registo Civil e 
Identificacao Civil comporta gastos correntes com a aquisicao 
de material de expediente (livros de registo de nascimentos, 
cedulas pessoais, fichas onomasticas, e outros impressos), em 
quantidades que permitam a atribuicao de documentos de 
identificacao a mais do is milhoes (2.000.000) de cidadaos. 't- • .;, , ..... 

2. Novo Sistema de IdentjfjC8c!Q CjvjJ 

as servicos competentes de emissao do Bilhete de Identidade 
estudam a introducao de um novo sistema de identificacao que 
consiste na emissao electr6nica do bilhete ~e identidade cuja 
conclusao e execucao, melhorara alguns aspectos Iigados ao 
recenseamento eleitoral. 

3. Recenseamento Blejtoral 

a recenseamento eleitoral decorre da Iegislacao eIeitoral e 
difere do recenseamento geral dapopulacao porque visa 
verificar 0 preenchimento· de requisitos prescritos na lei 
eleitoral. Por ieso, nao se trata de uma mera contagem 
numerica da populacao. A importRnOia do voto interessa a todo 
o cidadao com capacidade eleitoral e a todos os partidos 
politicos concorrentes as eleicoes, 

a recenseamento eleitoral influi na delimitacao do Pais em 
circunscricoes eleitorais. Para estas eleicoes gerais 0 

circulo eleitoral e a Provincia pelo que 0 Pais nao se 
delimitara em circunscricoes eleitorais a outros niveis. 

a recenseamento eleitoral e realizado pela administracao 

<.u ...I, ~r~~ 

, ' ," 

; '''t'' 
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publica sob a 
e colaboracilo 
Ad.,in istraciles 
Localidade e os 

direccilo da estrutura organica do recenseamento 
do STAE, com a intervenc~o directa das 

Distritais, de Postos Administrativos e de 
Conselhos Executivos das Cidades. 

o recenseamento eleitorel utilize cerca de dezasseis mil 
(16.000) agentes a serem recrutados de entre funcionarios 
publlCOS dos Registos Civis, Administrac~o Estatel, Servicos 
de Justica, de Educacilo, Conselhos Executivos de entre outros, 
mediante uma remuneracao Cniee correspondente a urn salaria 
minimo da funcilo publica. 

Os dezasseis 
brigadas de 
Provincia. 

mil agentes 
acord 0 com 

recenseadores sao organi2sdos em 
a densidade populacional de cada 

o recenseamento eleitoral utiliza diverso material 
livros de registos, cartiles eleitorais, igual numero 
para tratamento de dados, esferograficas e Dutro 
necessaria. 

tais como 
de fichas 
material 

mobilizacao 
act iva para 

locais pre-

o modelo de recenseamento eleitoral obedece a 
gera1 da populacilo com capacidade eleitoral 
proceder ao seu pr6prio recenseamento em 
determinados pelaestrutura organica do 
fundando-se no criterio do local de residencia. 

recenseamento, 

o processo 
tres meses 
tem inicio 
Paz. 

de recenseamento eleitoral decorre num periodo 
realizando-se aDs sabados, domingos e feriados 

seis meses depois da assinatura do Acordo Geral 

de 
e 

de 

Como principio, 0 local de recenseamento, sera utilizado para 
a montagem da mesa de Assembleia do Voto. 

4. Accnes 8 Realjzer 

4.1. Reqjsto Civil e IdentjfjcBcio Cjvil 

Elaboracao de livros de assentos e diversos 
impressos a utilizar na potenciacao do registo 
civil e identificacao civil e sua distribuicao 
a nivel distrital. 

Preparacao de Brigadas m6veis de registo e 
identificacao civil a ser feito localmente. 

Revitalizacilo da actividade dos 
nivel dos Distritos onde estes 
paralizadas. 

servicos a 
encontram-se 

4.2. Noyo Sistema de IdentjfiC8c§Q Civjl 

-,' • -..c. :;.~. 

Elaboracilo do projecto de introducao do novo 
sistema de Identificacilo Civil. 

.-~ .. , 
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Criacao de condicoes materiais 
recursos humanos com vista 
projecto sabre 0 novo ";istema 
Civil. 
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e preparacao dos 
a exeCUCao do 
de Identificacao 

4.3. Becenseamento Eleitoral 

Realizacilo de 
da Estrutura 
Eleitoral com 
da Provincia. 

Seminario Nacional 
Organica do 

participacao de 

de preparacao 
Recenseamento 

quadros a nivel 

Elaboracao do "Hanual do Agente Recenseador". 

Formacao, condicionamento e aproveitamento do 
material, consumiveis, a utilizar no 
Recenseamento Eleitoral, livros de registo, 
impressos diversos e car tao de eleitor. 

Campanha de 
geral dos 
eleitoral e 
observar. 

educaCao do cidadao e mobilizacao 
cidadaos para 0 recenseamento 
divulgacilo dos procedimentos a 

Realizacao do recenseamento eleitoral de acordo 
com a legislacao e metodologia adoptada. 

IV. TREINO DR FUNCIONARIOS RLRITORAIS 

1. Treina de FI1Dcion6rios KleitoTais 

As operacoes 
que funcione 
es~abilidade 

censitarias e 0 acto eleitoral 
com eficiencia e celeridade 

ao processo eleitoral. 

exigem um aparelho 
de modo a garantir 

A operacionalidade do aparelho, quer relativamente ao 
recenseamento quer ao pr6prio processo eleitoral, assenta numa 
cuidada formacao de todos os intervenientes. 

A formacao realiza-seem duas direccoes fundamentais a 
primeira destina-se aos agentes do recenseamento eleitoral e a 
segunda aos funcionarios eleitorais, portanto aqueles que 
operam no processo de votacao e contagem de votos. 

A formacao basica das duas categorias de quadros para 0 

processo eleitoral, na sua globalidade, tem um tronco comum 
que e 0 conhecimento profundo da legislacao eleitoral e outras 
normas ou directrizes emanadas da Comissao Nacional de 
Eleicoes e outras regras de procedimento fixadas pelo STAE. 
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1.1. Trejoo de A~entes do Recenseamento 

De acordo com a projeccao das necessidades em recursos humanos 
para 0 recenseamento eleitoral serao preparados dezasseis mil 
(16.000) agentes utilizando-se & metodolog'a da formacao 
centralizada, por meio de Seminarios Nacionai" destinados a 
preparar os monitores Que farao a formaCao a n1vel local. 

o conteudo da formacao para agentes do recenseamento e 
definido pela estrutura organics do recenseamento eleitoral 
com a colaboracao do STAE e tem como linhas fundamentais a Lei 
Eleitoral e demais regulamentos, 0 dominio das operac5es 
censitarias e preenchimento dos impressos a utilizar para 0 

ofeito. A formacao de agentes para 0 recenseamento utiliza 
ainda 0 Hanual do Agente do Recenseamento Eleitoral, elaborado 
de acordo com a legislacao e outros procedimentos inerentes as 
operacoes censitarias. 

1.2. Treino de FI1Dcion6rios Eleitotais 

A populacao estimada com capacidade eleitoral e de cerca de I~,~ 
oito mil hoes (8.000,000), pelo gue comporta cerca de cinco mil C,''. 
(5.000) mesas de assembleia de voto, Estas sao constitu1das de ----acordo com a lei eleitoral por um Presidente, um Vice
Presidente tambem com funcoes de Secretario e mais cinco 
escrutinadores totalizando sete funcionarios. 

Um escrutinador e responsavel pela lampada de integridade e 
tinta indelevel, do is escrutinadores sao responsaveis pela 
verificacao da identidade do eleitor e entrega do boletim de 
voto e do is sao respons8veis pelas urnas sende uma para a 
Eleicao Presidencial e outra para a Legislativa, 

o programa de formacao destina-se 
mil (35.000) funcionarios a razao 
assembleia de voto. 

a preparar trinta e cinco 
de sete por cada mesa da 

A metodologia de treino de funcionarios eleitorais decorre a 
nfvel Central e Local mediante seminarios e cursos de peguena 
duracao com base na Lei Eleitoral e outras normas de 
procedimento estabelecidas pela Comissao Nacional de Eleicoes 
com a eolaboracao do STAE. 

o conteudo da formac~o assenta em aspectos praticos do 
funeionamento da mesa da Assembler~ de Voto, nomeadamente: 0 
horario de vigencia do acto eleitoral, , preenchimento de 
boletins de voto, abertura e eneerramento de urnas, contagem e 
confereneia de votos, manutencao dB lei e da ordem no local da 
mesa e transporte de urn as, a seguranca do material de voto, 0 

papel dos delegados dos partidos concorrentes e 0 papel dos 
observadores estrangeiros. 

Para a formacao de funcionarios eleitorais e elaborado um 

.; , 
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Manual do Funcionario Eleitoral. 

2. Acc~es a Realizer 

Elaborac~o do "Manual do Funcion~rio Eleitoral" de 
acordo com a Lei Eleitoral e outras normas de 
procedimento a fixar pela Comiss~o Nacional de 
Eleicoes em colaboracao com 0 STAE. 

Realizac~o de Seminario Nacional de preparac~o de 
quadros Tecnicos oriundos das Provincias e outros 
funcionarios. 

Realizac~o de Seminarios Provincia is 
preparaCRo de formadores de Funcionarios 
a nivel local. 

para a 
Eleitorais 

Formar a partir de criterios apropriados, quanto ao 
recrutamento, 35.000 funcionarios eleitorais. 

V. RDUCACAO DO RLRITOR 

A educacao do eleitor constitui um dos aspectos mais 
importantes do exerclcio do direito do voto pelos cidadaos com 
capacidade eleitoral e coloca-se com particular acuidade face 
ao indice de analfabetismo no Pais, estimado em mais de 67%. 

Ao Estado cabe criar as 
conscienciosa 0 cidadao 
livre e relativamente a 
concorrente. 

condicoes essenciais para que de forma 
deposite 0 seu voto sabendo que 0 faz 

um determinado candidato ou partido 

o ~apel de educaCRo eleitoral n~o cabe Onica e exclusivamente 
as instituicoes da administracao pOblicas. ~ tambem da 
responsabilidade dos partidos politicos concorrentes e de 
outras forcas sociaisno contexto do fortalecimento da 
sociedade civil, levar ao conhecimento do eleitor a 
importancia do voto e os mecanismos de sua efectiva 
realizacao. 

Na educaCRo civica eleitoral atende-se a educacao da populac~o 
analfabeta por um lade e a populaCRo alfabetizada por outro 
lado e utiliza de forma previlegiada os 6rgaos de comunicacao 
social. 

A radio como 
momentos do 
atraves de 

vector principal tem grande intervencao nos dois 
processo eleitoral, recenseamento e votacao, 

spots radiof6nicos ou de programas educativos 
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especlficos, utilizando as linguas nacionais. 

A mesma importancia e reservada a Imprensa Escrita que divulga 
aspectos importantes do processo eleitoral e anuncios 
publicitarios elaborados pela Comiss~o Nacional de Eleicoes em 
colabDrac~o com 0 STAE. Os anQncios publicit~rios e outras 
formas de educacao eleitoral tem como conteudo essencial a 
transmissao aos cidad~os do conhecimento dos locais de 
votacao, as formas de voto, os modos e 0 momento de votac~o. 

- No papel da imprensa escri ta e potenciado 0 'jornal "0 Campo". 

Identico conteudo educativo sera desenvolvido pela Televisao 
que transmite pequenos spots sabre 0 processo eleitoral e 
eventualmente outros programas que passaro ser estabelecidos 
nomeadamente a representac~o de urns assembleia de voto. a 
divulgacao do boletim de voto e formas do seu preenchimento, 
urnas e cabinas de voto. 

Sao utilizados ainda na educac~o civica eleitoral outros 
mecanismos tais como, pequenos panfletos de simples leitora em 
diversas linguas nacionais, cartazes sobre as eleicoes e ~inda 
unidades m6veis. 

2. Acc~es a ReaJizat 

Elaboracao de programas radiof6nicos 
oficial e em linguas nacionais con tendo 
eleitoral e de caracter educativo. 

Oi vulgacao, a traves da 
materiais publicitarios e 
processo eleitoral. 

imprensa 
educativos 

em lingua 
publicidade 

escrita, 
relativos 

de 
ao 

Elaboracao de panfletos e 
dimensBes con tendo indicacoes 
de votacao e informacoes 
eleitoral. 

cartazes de diversas 
sobre os procedimentos 
pertinentes ao acto 

Preparacao de programas televisivos de informacao e 
formacao dirigido ao cidad~o eleitor e "Spots" de 
peQuena duracao sobre os aspectos fundamentais do 
processo eleitoral. 

'\: ..... 
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VI. KEIOS DE TRANSPORTE E COKUNICACAO 

No processo eleitorsl os meios de transporte a utilizar 
constituem 0 fulcro de toda a maquina de administracao 
eleitoral e garantia das diversas operacaes I. realizar. 

o dimensionamento das necessidades pass a por um levantamento 
real da situacao Quer em termos de infra-estruturas 
mobilizBveis para um processo eleitoral, Quer em termOs de 
vias de acesso. Assim, a Quantificacao que ora apresenta-se 
constitui indicador de base, ajustBvel de acordo com dados 
mais aproximados das necessidades e custoi. 

Os meios de transporte sao aferidos a contagero de votos na 
mesa da Assembleia de Voto, garantindo-se 0 afluxo e influxo 
dos materiais e equipamentos para 0 acto eleitoral, como sao 0 

transporte dos funcionarios eleitorais. as mesas, cabines de 
voto, boletins de voto, aetas e livros, laere, f6sforos. 
envelopes e outros impressos, incluindo a movimentacao interna 
de obervadores. 

o conhecimento da estimativa da populacao votante, 
~ dado pelo recenseamento eleitoral; 0 nOmero de 
de voto a estabelecer e 0 tamanho e nOmero das 
elementos a considerar na determinacao dos 
transporte. 

1. MejQs de Transporte a usar 

que tamb~m 
assembleias 
urnas, sao 
meios de 

o transporte ~ feito pelo meio que for mais conveniente de 
acordo com 85 circunst&ncias locals sendo r6dovi4rio, a~reo, 
maritimo ou fluvial. A maioria dos materiais e equipamento 
eleitoral ~ transportado da cidade de Haputo para as 
diferentes capitais de Provincias, com uma antecedencia Que 
permite a organizacao do aparelho eleitoral. 

__ De Haputo para Xai-Xai e Inhambane 0 transporte ~ por via 
rodpviaria utilizando-se cami~es de tonelagem media. 

Para as restantes capitais provinciais 0 meio de transporte ~ 
o aereo utilizando-se carreiras regulares das Linhas A~reas de 
HocambiQue . 

.....D··transporte das capitais Provinciais para as sedes distritais 
e misto, usando-se a grosso modo ~amiaes de tonelagem m~dia au 
a a~reo para as distritos de dificil acesso par via terrestre. 
Aos postos administrativos para as localidades e mesas de voto 
utili~a-se preferencialmente viatura tipo Jeep ou Dutra cOm 
traccao a Quatro rodas. 

o retorno do material ap6s as eleicaes utiliza-se os mesmos 
meios de transporte sendo prioridade a transporte das actas 
eleitorais e urnas aeladas con tendo os votos para as capitais 
provinciais. 
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2. Necessjdedes de Mejns de Traosporte 

De acordo Com 0 movirnento de transporte 8 realizer, quer 
relativamente aos funcionarios eleitorais, quer em relacao ao 
material e equipamento ~leitorais, 0 processo eleitoral 
necessita de seiscentos e vinte (620) carinhas de traccao a 
quatro rodes ou viatures tipo Jeep; sessenta (60) camioes de 
tonelagem media; quinze (15) avionetas sendo duas de relativa 
autonomia para transporte de membros da Comissao Nacional de 
Eleicoes e funcionarios do STAE e outros quadros ligados ao 
processo eleitoral. 

3. COIIJlojcHclles 

A Coordenacao e 
necessariamente 
eficiente. 

gestao eficaz 
pels existencia 

do processo eleitoral passa 
de uma rede de comunicacoes 

A rede de comunicac~es funcional permite a qualquer momento um 
fluxo de informacoes entre os diversas locais em Que 0 

processo decorre e possibilita a solucao atempada de problemas 
que surjam. Permite, tambem, que os ,esultados da contagem dos 
votos nas assembleias possam ser rapida e seguramente 
transmitidos aos centr~s de coordenacao, fazendo com que a 
divulgacao dos resultados seja feita dentro dos prazos 
previamente estabelecidos. 

o equipamento de comunicacao e fundementalmente constituido 
-- por telefones, telexes e telefaxes, pare alem de sistemas de 

radio nos locais em que aqueles nao existam ou nao possam ser 
instalados. 

4. Acc~es B Realizer 

Levantamento 
estradas ao 
utiiizar. 

e verificacao do estado de rede 
nivel local e identificacao das vias 

de 
a 

Levantamento e verificecao 
aerodromos a ser utilizados 
sua operaeionalizacao. 

Quantifiear 
neeessl!.rios. 

os meios 

do estado 
e med idas 

humancs e 

Definicao exacta dos locais em Que serao 
os transportes fluviais e maritimos. 

actual dos 
com vista 8 

materiais 

utilizados 

Inventariacao dos 
existentes ao 
fundamentalmente 
Piibliea. 

meios de transporte 
nivel de cada 

os perteneentes a 

mobilizl!.veis, 
Provincia, 

Administracao 

_.;l;', '," _ •• '.' .'-.;>. ' .• 

.' ," 
.: -

~' .. 
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Definicao do nuroero de viaturas do tipo camiao de 
tonelage~·. ~dia e carinhas de traceao a importar. 

Formacao de agentes forroadores para a gestao dos 
meios de transportes a utilizar. 

VII. DELIHITACAO 

De acordo com a Lei Eleitoral 0 Sistema Eleitoral funda-se no 
principio da representacao proporcional e forma a Provincia 
como circulo' eleitoral. sendo por isso a actividade da 
delimitacao bastante reduzida para as presentes eleieoes 
gerais. 

A cartografia eleitoral e fixada em . funeli.o de dados 
estatisticos resultantes do recenseamento eleitoral. e da 
projeceao do crescimento demografico e e feita Provincia por· 
Provincia e. ainda. a nivel de cada cidade e vila. distrito 
com a localizaeli.o da mesa da Assembleia de Voto. 

Na localizaeao da mesa da assembleia de voto utilizam-se 
cartas de 1 : 1.000.000 e de 1 : 5.000.000 que permitem maior 
visao da distribuicli.o das mesas para alem de outro equipamento 
de cartografia. 

Acc~es 8 RealjzaT 

Inventariaeio do equipamento de cartografia 
disponivel a utilizar na localizacio das mesas da 
assembleia de voto. 

Trabalho de campo a desenvolver a partir das 
capitais provinciais. 

Elaboracli.o das cartas de localizaeao das mesas da 
assembleia de voto. 

VIII. HATERIAL E EQUIPAHENTO ELEITORAL 

1. Boletjm de Vpto 

1.1. B1eicnes Presjdenciajs 

o tamanho do Boletim de Voto e fixado pela Comissao 
de Eleic~es de acordo Com a lista de candidatos 
podendo ser produzido em folha A4 ou AS. 

Nacional 
inscritos 

o boletim de voto e impresso em 
con tendo s1mbolo ou sigla de 

"." .•. ' 

papel dspecial com ~de 
acordo com a opea 

o tomdada e 
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a sua impressao reveste-se de ~edidas de proteccao e seguranca 
com vista a evitar a sua multipllcacao ilaadulellta. Conter'-- 0 
nQ.l!le. e fotogr .. ~Ji!! __ d_QlL-C.lUldidat.o.s. ____ I\ .. _ )i>;tar .... pe1e.. ... ordem 
alfaoetlca ou por sorteia realizado pela Comissao Nacional de 
EleicCies e um e..§J2.a~o ... enQuadrado por rectangulo'" nO"QlU\1 se 
assinala 0 ::,_o_t_o .. £2! si~al .co~vencion&do e. impr~ssa(l digit~~ 
o boletim de voto para as eleieces presidenciais ~resso em 
forma de carteira ou bloco com 100 a 200 ~specimes. agrafados 
e picotados por forma a poder-se destacar 0 boletim do 
respectivQ canhoto e sao ambos numerados com 0 mesmo numera no 
verso. 

A produceo do Boletim de Voto e feita na Cidade Haputo. 

1.2. Hlejc3es LegjsJatjv85 

o Boletim de Voto para as eleieces legislativas e de igual 
modo fixado pela Comissao Nacional de Eleicoes de acordo com a 
lista dos Partidos concorrentes e obedece as caracteristicas 
gerais de impresseo e acabamento do boletim de voto para as 
eleieces presidenciais. 

A lista dos Partidos concorrentes taz-se com a identificaeeo 
nominal de cada Partido. sigla e pelo respectivo simbolo. 

3. lll:na. 

A Urna e produzida tendo em conta a 
manuseamento, de transporte, armazenamento 
conservaeeo. podendo ser utilizada em.sucessivas 

facilidade 
e ainda 
eleieoes. 

de 
de 

A urna e de cbapa de ferro com a espessura de 1 mm e com as 
dimensoes de: 52cm x 30cm x 42cm e e pintada de cOr cinzenta e 
possui uma a ranhura para a introdueao do voto de 15cm x 
0.5cm. 0 fecho utiliza cadeado de peQuenas dimensces com duas 
chaves. 

Decorrendo simultaneamente as eleieoes Legislativas e 
Presidenciais, as urnas. para sua distincao, terao na parte 
frontal um colante de fundo branco con tendo as in10iai5 "L" e 
"P- de cor azul e laranja respectivamente. 

A Urna 
de 50cm 
fundo e 

e acompanhada de uma espatula de plastico com dimensces 
x 2.5cm x 0.25cm destinada a empurrar os votos para 0 
aumentar a capacidade daguela. 

3. Cebjnes de Vptecao 

A Cabine de Voto destina-se a permitir 0 preenchimenio de 
voto. pelo cidadao eleitor. em condieoes de sigilo e e 
colocada numa posieao Que nenhum funcionario eleitoral se 
aperceba do Que se passa no seu interior. 

,.--. 

1 7 
, 
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A Cabine de Voto e tambem de chapa de fer£'-£om a espessura de 
lmm. 

A oPCao 
golpes e 
tempo de 

tem em conta 0 baixo peso, a grande resist~ncia a 
outros impactos, a humidade e intemperias, custos e 
fabrico e 0 tempo de vida elevado. 

As caracter1sticas 
latera is e uma de 
paredes laterais e 

da cabine de voto sao (duas) 2 paredes 
fundo, a altura de 160cm, a largura das 

de 64,Scm e a da parede de fundo de 66em. 

As paredes estilo abertas ate a altura de 81cm, medidos a 
partir da base. No interior da cabine existe uma chapa 
(escrevaninha) a uma altura de 110cm, a partir da base da 
cabine, e fixa por dobradicas na parede de fundo a ser 
utilizada no acto de fixacso do voto. 

A estrutura da cabine e de tubos de diametro exterior de 18mm 
e e articulada, permitindo a sua desmontagem e montagem em 
gualguer lugar e 0 seu f~eil manuseamerito e transporte. 

4. Heins de Inform8tjca e Tratamento de Dedas Estatistjcos 

As projeccoes da populacso apontam para cerea de oito milhoes 
(8.000.000) de eidadilos eom eapacidade eleitoral activa, 
numerO gue sera aferido pelo recenseamento eleitoral. 

As operacoes do reeenseamento eleitoral 
acto eleitoral silo realizadas manualmente 
e impressos para 0 efeito coneebidos. 

como as inerentes ao 
com recurso a livros 

Nao obstante as operacoes serem manuais, a partida os dados 
sao tratados meeanicamente e e eonstitu1da a base de dados gue 
cria formas gualitativas de organizacao sueessiva de processos 
eleitorais. 

o process amen to de dados 
regionais. norte, centro e 
Maputo respectivamente. 

e realizado p~r tres (3) 
suI, sediados em Nampula, 

centr~s 

Beira e 

o Centro Regional do. Norte faz 0 tratamento de dados 
provenientes das Provincias de Cabo Delgado,. Niassa, Nampula e 
Zambezia; 0 Centro Regional do Centro trata os dados das 
Provincias de Tete, Hanica e Sofala; e 0 Centro Regional do 
SuI processa os dados das Provincias d~ Inhambane, Gaza, 
Maputo e Cidade do Maputo e centraliza a informacao dos outros 
centros regionais. 

4.1. Hardpare 

Os Centr~s Norte e Centro silo eguipados com computadores 
com as seguintes caracteristicas: 

, CPU de 4 HBYTES de Hem6ria 

.. 
. .. ~ .~ .. 



Disco de 16 GIGABYTES 
Unidacte de banca para Backup e troca de informacao 
1 lmpre~sora de 600 1PH 
25 terminais para entrada de dados e programacao. 
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o Centro Sui ~ eQuipado com um c~mputador de maior 
capacidade e com as seguintes caracteristicas: 

CPU de 8 HBYTES de Hem6ria 
Disco de 2 GIGABYTES 
Unidade de Banda 
1 Impressora de 1200 LPH 
50 terminais para entrada de dados e programacao. 

4.2. SoftRare 

o Soft~are especifico para 0 processamento e determinado 
pela equipa de consultores nacionais e estrangeiros. 

5. Tinta IndelCvel e LAmpada de Integrjdade 

A tinta indelevel e as l§mpadas de integridade sao 
para prevenir a duplicacao do votopelo mesmo 
consequentemente evitar-se a fraude eleitoral. 
contestaCBo dos resultados das eleic~es. 

utilizadas 
eleitor e 
causa de 

Quer a lampada de integridade ou a tinta indelevel colocam-se 
em cada mesa de Assembleia de Voto. e abrem 0 controlo desta 
sobre 0 cidadao eleitoral. 

6. Material piyerso 

As operac~es de recenseamento eleitoral e do acto eleitoral 
utilizam diverso material em Quantidade suficiente. 
designadamente: Livros. impressos. envelopes. esferogr~ficas. 
lacre. almofadas para impressoes digitais e respect iva tinta. 

7. AccGcs a Reali?HT 

Encepciio 
Eleicoes 
eleicoes 

e aprovac!o pela Comissao Nacional 
dos modelos de· Boletim de Voto para 

legislativas e para as presidenciais. 

Producao do Boletim de VOto e seu armazenamento 
condicoes de m~xima seguranca. 

de 
as 

em 

Colocacao dos Boletins de Voto 
Provinciais de forma atempada 
suficiente. 

junto das 
e em 

COmiss~es 
quantidade 

Abertura de concurso publico para a produc!o das 
Urnas e Cabines de Votacao. 
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Producao des Urnes e Cebines de Votacao e respectivo 
condicionamento. 

Levantamento do fQuipamento de Informatica existente 
e mobilizavel para 0 processo eleitoral. 

Abertura de concurso e aQuisicao de equipamento de 
informatica a ser utilizado. 

Definicao do Software a utilizar. 

Abertura de concurso para aquisicao das lampadas de 
integridade e tinta indelevel. 

ProduceD e aquisicao de outros materiais a serem 
utilizados no processo eleitoral. 

IX. PROTBCCAO B SBGURANCA DO PROCESSO BLBITORAL 

No processo eleitoral e em cada mesa de 
existem dois (2) policias, colocados 
suficiente para a proteccao e seguranCa do 
e acompanhamento das urhas e outros 
conclusao das operac~es eleitorais. 

Assembleia de Voto 
a ums distancia 

processo de votacao 
documentos, ap6s a 

A colocacao dos agentes da policia a uma determinada distancia 
da mesa de Assembleia de Voto, tem COmO objectivo evitar Que a 
sua presenca constitua motivo de intimidaceo dos eleitores. 

Acc~es 8 Reeljzar 

Definicao do programa de formacao dos agentes da 
policia. 

Colocac!o dos agentes preparados, nas mesas de 
Assembleia de voto estabelecidas. 

,': 

" :. 
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REPUBLICA DE HO~AHBIOUE 

PROJECTO OE OR~AHENTO ELEITQRAL 

EQUIPAKENTO KJ.RITORAL 

1. Previs80 do equipamento necessario elaborado com base nos 
seguintes factores: 

- Populac~o eleitoral 8.000.000 de habitantes 
- Mesa da Assembleia do Voto 500 mesas 
- Capacidade disponivel por urna 1.000 votos. 

Quantidade de Material Diverso Estimado. 

2. Assim foram estimadas as seguintes quantidades: 

- 21.000 lapis (4~ 5.000 mesas + 5%). 
- 26.250 esferogra~(5 esf. x 5.000 mesas + 5%). 

1 

- 21.000 borrachas (4 borrachas x 5.000 mesas + 5%). 
- 8.800.000 votos para as Eleic~es Presidenciais 

(8.000.000 + 10% = 8.800.000) - Prever a 2~ volta. 
- 8.800.000 votos para as Eleic~es Legislativas 

(8.000.000 + 10% = B.BOO.OOO). 
()21.000 envelopes para introduzir a acta da mesa da 

Assembleia de Voto e as chaves do cadeado da urna. 
- 5.000 unidades de lacre + 5% - sendo uma unidade por 

mesa de Assembleia de Voto+ 5% = 5250 unidades. 
- 5.250 livros ou cadernos eleitorais para registo de 

toda populaC8o v~,~te. . 
- 20.000 urnas /(4 urnas por mesa de voto 

Assembleias). 
de 

/05.250 lampadas de integridade. 
, - Quantidade de tintas indelevel suficiante para 

distribuicao pelas 5.000 mesas de Assembleias de 
\ ,'voto. 

03.'000 baterias para l!i..,padas de integridade. 
~ 5.,000 Cabines de Voto. 
\J 

3. Meios de Transporte e Comunicac~es 

- 620 carrinhas tipo Jeep (trac8o a 4 rodas). 
- 60 camioes de tvnelagem media. 
- Fretamento de 15 avionetas, sendo 2 (duas) de media 

autonomia. 
- Combustive I e sobressalentes. 
- Fax(s) e Telex(s) para cada uma das capitais 

Provinciais. 
- Sistema de radios para cada Distrito e Provincia. 

.. ' 

, 

\ 
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DISTRIBUICAO DO ORCHENTO PELAS RUBRICAS 

t},; 
A) - Recenseamento Bleitoral ........... . 43.442.377 Contos 'Z.J 
B) - Treino de Oficiais Bleitorais '" .. . 2. 03l. 540 I 

C) Haterial para votacijo ............. . 27.360.527 !~ 

D) EQuip8.llento para as Bleiciles ....... . 851. 032 O. '1 
E) Tratamento'de dados e computarizacijo. 
F) Heios de Transporte .............. ,. 
G) Salarios e remunerac~es ........... . 
H) Financiamento aos Partidos Politicos. 

945.000 L~ . .! 
34.761.600 

3.008.880 '::l ." .-
1.500.000 1: ;-

----
------------------- D:~ 

TOTAL 113.900.960 Con tos :; 'S~.' 

N.B. a) N!o inclui os encargos com a'manutenc!o da Lei e da 
Ordem. 

b) 0 valor apresentado no presente Ante-Projecto de 

~.~: '-'-.~~'; :.-:-~~ . .;~.~: .. 

Orcamento~esponde aos precos praticados ate 
3L 12 .1991.,1 
~-'---~7>---=--/ 

/10/_- 1 Co N -ru:J 

Ivone /IJO. ,. , 
'-I JrJ ( 9, 

? 0 J. 10 0 l'vf,/I_~ 

: " 

.~-="" . .:...::.._."'~.-~.-+.,~.:.; ._.". _ .•. : .. , .... ~~.:. .• , .. ' .. ,,;.;w."!(:;;.f:~=_~.~~'.~....: ... ,~.- ....... ..,,~ ... ci-.;..-...: .. \,~:<._.- .. _IoJ~~;~1r:- .:'". -~';_ r~: .. 
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II 
II ORCAtlENTO ELE:T ,RAL 

ITO ELEITORAL 

o DE BLEITORES 
,IINARIO NAnoNA!. 

entBCil.o 
amen to 

nsporte 

28.350 
13.860 
11.340 

Iisporte aereo (Prov/ 
Prov) 32.340 

erial 5.250 

nfuer de sala de renu-f-__________ ~ II 5.250 

I
HARIOS PROYINCIAIS 
entacil.o 
allen to 

,nsporte 

Iisporte( Dis/Prov /Dis) 
rial 
uer de sa18 

IIlARAcKo OR BRIGAoAS 
~rios dos brigadistas 
oduCil.o e Impressao do 
Ital do recenseador 

235.200 
141.820 

94.080 
67.200 
10.500 
34.650 

679.468 

42.000 

~5R~I~KPRRSSOS 
I~os de recenseamento 42.000 
~ressos ficha de dados~ __________ L 

( 

computadores 10.500.000 
ao do eleitor 12.600.000 \ 
t ico para cBrtao do 1\ 

eitor 16.275.000) 

96.390 

582.750 

721.474 

f
· de trBnsferenciB / 2.1OU.uuu 

rograficBs 525.000 42.067.000 

// I-----+------i 
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43.442.377 

II A TransportBr .. ~... 43.442.377 
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Transporte .......................................... 

TREINO DE OFlCIAIS EJ.EITORAIS -
_ SECRETARIOS DE MESAS DR ASSEM
BI.BIA DE VOIOS ESCRUTINADQRES B 
QUTROS 

A - TRRINO GBRAI. 

A.1.1- Seminario Nacional 
1.2- Transporte aereo 
1.3- Material 

A.2.1- Seminarios 
2.2- Transporte 
2.3- Aluguer de 

/~/.'J';'l -. / 
Provincials 

sala 

3.3- FORMACAo LOCAL (CIDADES 
DISIRIIOS B POSIOS ADHI-

120.750 
80.850 

5.250 

168.160 
26.280 
34.650 

NISTBATIYOSl ~~ 
. ._-_____ - _ {/Jd'~iC' 

206.850 

249.690 

3.3.1- Formacao de(escrutinadO- L 
res , ..-/ 1.575.000 2.031.540 

EDUCACAO DO BT.BITOR 

HATRRIAL PARA YOIAciiO 

27 

43.4:.2.377 

1- Boletim de votos 
1.1- Eleicoes Presid,mc18s /6. 820. OOQ.t---_. ___ ----7 1-1 [$. 
1.2- Eleicoes Legislativas ,.,8.820.~ 

2- Sal a de escrutinio ...... ouO 
3- Esferograficas 12:650 
4- Borracha 4.410 

.P ~,! ~ :).'~ ~.., . - ... ~. .. 
! '/ c '~'(. J.. . 

5- Lapis 2.205 
6- 'Rolo e almofadas 52.500 
7- Tinta de Impressao Digital 183.750 
8- Envelopes 26.280 
9- Lacre 22.050 

10- Selo para lacre 735.000 
11- Livros / cadernos eleitorais 27~ 625 uJ. ''''.'' 
12- Urnas -Z.569.14,"O-.:-----f-' "/ , 

v_<L. 
~~ .s.

oj H.--: 13- Cabines l.--2I:-29Q. 307 "'?:..t. 
14- Lampadas de integridade /-r.323.000 
15- Tinta para l§mpadas de inte-

gridade /V 210.00027.360.527 

/~ A Transportar ..... . 

27.360.527 

72.834.444 

rWI.. 
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Transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.834.444 

OEI.IMITACXO R CARTOGR~FIA 

VI EQUIPAMEHTO PARA ELEICOES 

II A - COMISsAo HACIOHA!. DE ELEICOES 

II 
II 
II 
m 

A.1- Aluguer de instalac~es 
2- Apetrechamento 
2.1- Hobiliario e equipamento 
2.2- Haterial de expediente 

B - SECRETAR!ADO TSCHICO OK APOIO 
AS R!.KTCOBS 

B.1- Aluguer de instalac~es 
2- Apetrechamento 
2.1- Hobiliario e equipamento 
2.2- Material de expediente 

C - COHISSOES BI.BITORAIS J,OeAlS 

• I TRATAHBHTO DB OAOOS COHPIITARIZADOS 

1- Micro-computadores para as 
zonas Norte e Centro 

II 
II 
II 
m 

II-~ .. 

2- Computador para Central SuI 

HEIOS DR TRANSPORTR 

62~ - Viaturas de traccao 4 rodas 
-60:::' CamiCles 

'20% - De Sobressalentes 
- Aluguer de avionetas (15 d) 
- Aluguer de 2 executivos-15d 
- Combustiveis 
- OeslocacCles as Provincias 
- OeslocacCles ao Estrangeiro 

3.780 

157.500 
4.543 

3.780 

152.250 
4.179 

420.000 
425.000 

165.823 

160.209 

525.000 

945.000 

851. 032 

945.000 

22.124.000 
4.183.200 
5.263.440 

-----'u/:t' / / .. ..lj!. (7,' "., 

864.000 
136.000 /.1... / 

2.010.961).- 7:,/,rr-1 
100.000 
80.000 34.761.600 

vi '1.: " 3'J'J"~ 
uj !:, 

34.761.600 

A Transportar 
I 

..... 109.392.080 

I I 

" ·t .• _: • _. "'-~ y .. ....:. ~ •• ..,. • ..~.. .... • --: .... - ,', : 
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Transporte 
I I I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 109.392.080 

.~.';. - ~., -

SALARIOS B RBHUHERACOES 

1- Remunerac~o de Supervisores 
2- Remuneracao de Agentes Re-

censeadores 
3- Consultores Nacionais 
4- Remuneraciles de trabalhado-

res do STAPE 
5- Remuneraciles de trabalhado-

res dos computadores 
5.1- Pessoal da Central Centro 

e Norte 
5.2- Pessoal da Central Sul 
6- Ajudas de Custo 
7- Outras Remuneraciles 

FTH~HCIAKEHTO AOS PARTIDOS 
POLITICOS 

. ({. .. ;.,~) 

18.480 

2.016.000 
25.200 

252.000 

342.090 
281. 000 

21. 000 
52.500 3.008.880 

.......... 
1.50o.ooo 1.500.000 
.~' 

TOT A L , ... " ........ ;/ ................. . 

I 
Uf 

/ 

3.008.860 

1. 500.000 

113.900.960 
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. 
REPUBLICA DB MOCAMSIQUE 

OONS~90 DE MINISTROS 

, 
DOCUl"1El-."'TO A COMUNIDADE IN'TERNP!.C:IONAL 

SOBRE 0 l?ROCESSO EI.ErroRAL 

I IIiTRODUCAO 

o Fr~~~nte documento constitui a apresent&c~o I Comunidade 
Internacienal das previs5es ,lobeis relativamente eo decurso das 
Eleicoes Gereis Xultipartidarias na R~publica de Hocambique, 
previstas para 0 periodo a decor~er at6 um anoap6s a.entr~da em 
vigor do Acordo Geral de Paz,na' segu~ncia das conversacbes de 
Roma en~re 0 Governo de Hocambique e a Renamo. 

Tomando em centa os enormes esforcos, a vontade naoional ea 
expeotativa dB Co~unidade Internacional,.6m torno do processo de 
demccra:izac~c em HccambiQue e tendo ~m oenta tambem as 
deficuld~des'q~~ surgl~ao na or;anizac~o do processo eleitoral 
devido acs elevados custos que acatret&, este d~cumento constitui 
c apelo no se~tido de sa facultar A Rep6blica de .Mocambique.o 
~ecess~ric a~cic ma~e~ial e financeirc J para ·a· realizac!o das 
p~i~eiras elei~ces gerais multipartidarias. 

, , 
II - ASPECTOS GEOGRAFICOS E POLITICOS DE MOCAMBIQUE 

A fieR~hli~a d~ Mcca~biqu~ localiza~se na ·COSt2 orie~tal da Afrioa 
Austral J e este~de~se per uca slJPerficie total de 600.000 
·q~i16met~o~ ~~adr&dos e possui urns linh~ de costa com 2.700 
C;:lJilcmetr~s. 

~C5 ~lcii~cs &~OS, MocambiQue tent feito urn esforpo consider'vel 
cern vista 30 es~abelecjmento da democ~acia pluralista, da 
::-ec~ncili?-.C~(J :--18.cio~ja: e clo desenvolvin:eiJt.c! do Estado de Direito. 

Corr.G afirr.:E.98.0 oesta vcn:a[je, ez: 1990 1 foi aprovaca uma nO".la 
Ccns~i:cic~c, a qual est~b'21e0e· prinoipios para 0 exercicio duma 
de~~cracia ~~l~i?a~:idaria € prsconiza cr.a vas:a gama ce 
liberdades f~ndame~~ais ejo cidedlo, com plsnas garantias 
config~~a6Es e~ leis pcster:Lorrri~nte ~rom~lgadas, para cu~primento 
cas dispcs':';;:c?s da. Lei :'In·:s:lental.. t.~.l como, So t.itulo de 
sxe~;·los se pc~eriem ~e~ci~~a~ a L~i sabre a Co~stit~ic'c ! 
!~noionamento des Pa=~idc5 ?o:i:icos, a Le~ d~ Irnprensa J a Lei 
Sobre a Ccns~i~~ic~c e ?un~icnarnen:o da~ Associactes, a Lei da 
~iberd~~e ~e Reuni!o e HanifesLEolo e futur~ruente a Lei 
~le~~o:a2, ~s e~:~~ o~t=~~. Na se~u§ncia dest~s medidas s~rgi~aro 
alg~~~· pa:~~=~s pcl!:ic~£ e CU::'os estlo em processo de ~ormac!e. 

. - - I 
I 
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C~~~omi:ante~enta. denod~cios esforcos tBm sido empreecdldos no 
aentido de se alc~cca~ ape:, 

S ne sequincia de [ais esfor~os Que decorrem conversac5es em 
Roma. capital Ital~E.r,a, onCe ja fora,'ll assinados tres protocolos. 
Pro[ocolo I. Frotocolo II ~ Protccolo III. este ~ltimo. relativo 
a aspectos ineren~es &0 processo eleitoral', 

Insarido no ~esco esforco de busca ~a paz. teve luger naguela 
capital. u~ enccntro entre 0 Presidente de RapObloa de HocambiguB 
e 0 Lid~r da RENAMO. ao fin do qual roi assinada uma Declarac~o 
Conjunt= em que se Essu~e 0 compromisso de tudo se fazer pare se 
alc~n~sr 0 ce~ser fego at' 1 de Outubro do ano em c~rso. estando 
a eeoorrer trabalhos para a materializec~o do oonteudo dagu~la 
declaracao. 

A paz am Hocambi~ue ~s:a muito mais pr6xima. Tal facto pe~rniteao 
Goverrio. de~t=o das responsabilidade~' definidas pslos 
instr~ment.os scb:-a 0 ~'rocessc de paz ja assinados. das'ence.dee.r 
acc~es visando a ge.rantia da realizaC~Q das primeire.s eleiobes 
multipartid'=ias, et~ u= &no ap6s 0 cessar fo~o. com a obs~rvaclo 
das ~ac5es Unidas. ds OrganizaClo da Uni~ade Africana e ~e outras 
Entidades Inte~naoi~~a!s a co~vidir para a efeit6. 

£ ~5$~e con~exto ~ue se insere 0 presente documento . 

• II! - SITUACAO ECONOMICA E SOCIAL 

Hoca~big~e ~ 0 pais oom c m&io~ indice de ~cb:eta ao nivel 
Hundial, oem urn ~endirne~ta ~e= c~lpita anual infe:ior a 80 USD e 
onde a ~eroentsge~ da ajuria exterrla atinge os 78% de P.N,S . 
• r:.. po~:r6za e ei;~6m:'~a e E:.rf!ct::. mais de €8;~ da p;::pu la~3.a. 

As !~edidas de :eEbi:ita~~o eco~6mica e sbcial sue logra:am 
aloancar cm& taxa ds c=~sci~e~~c m'dio do p.r.s. ne orde~ dcs 5~J 
bem como um decresci~ento acentuedo da ta~a de inflaoclo. No 
enta~to, ncs ultirncs dais enos (1geO/lgs~) tais medidas 
enco~~~ara~ s~r~as ~ifi~~ldadesJ lnantencio-s€ 0 nivel de 
c:escinlento econ6~ic= na o:de~ de G,9U. 

Fac:,=e~ a~ve:sos, ~c~eadam~n;e os efeitc5 da guerra com a 
des~ruic!o ~~ infraestru:,~:as econ6roicas e soci.sis,· a 
de~~~iorac~o d0S ter~os de ~roca. c declinio no usc das lin has 
f6rreas e po=~~'r~as ~s}a Afl'io~ do Sull co~t=i~uirarn para ~ 
cres~i~ento sig~i~io~:~varnente baixo verifioado nos 61ti~os dois 
~.!1 os. 

A eC:0sao 
Aus~!'&l J 

da p~o= seca ~os ~2:!n:os 70 anos na :eii!o da Africa 
con ~~ei~os j:a~~:~cos e~ ~o9a~bi~cEJ ve~ cc~t:ibuir 

parR = a~rEVSffien!O da :a 6xis:e~te situa~~Q de e~e:i~nci&, com as 
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conse~uincias d~! dec~rren~es para c cresciroento da producao 
agro-pecuaria e da econo~ia e~ geral. e co~ reflexos. no nivel de 
fiscalidade. no centrcle d~ taxa de inflacc~o. de entre outras 
variaveiS. 

h dificil ~ituacio econ6miDa'do pafs aliada a grande movimentaclo 
/da populacao gus ccor:erli sp6s 0 cessar-i'cgo e ainda a prosenca 

I de centenas de ~ilhares dPo cidadaos nas periferias das cidades e 

\

VilaS do pa:s. exieir!o da Administra,:ao Elei toral esforcos 
organizativos i~gentps ~ meios financeiros 'avultacos que 
~ctuali.ient.e ;!ao:; ~St&0 ao 5] ,~e.nce do Estado HocaJr.~.icano ,j •. 

Perante este ~~ad~o, a ate~c~Ec do ~overno no perlodo imediato ao 
p6s-guerra. serA dir:gid~ i reabilitaclc do tecido social. ! 
reabilitacio ~e estru:uras s6cio~pcon6micas e i reabilitacAo da 
econom:a rursl de manei::-a in-.egrada. Atencao espe:>ial do Governo 
serA dirigida i popul~clo ~efuiiada nos paisis vizinhcs. hoj~ num 
total 011.5CO.OCO·! aquala que intern~men~e se encontra 
deslocacia, !'":Ur,i .total de 4 . .seD.OOO, com vis':a ao S:::i.l l'egresso 'as 
terras de orige~ au out!OS locai~ oncie por esta f6r ·preferida .. . 
Este mcvimentc pcpu,lacional, que ser~ i~ten6Q, ccnstitui~~ u~a 
das principa:s dific~ldade~ para a real:zacao das acc~es 
preparat6rias ~es elelooes , fundamentalmente 0 ~eCensea~en~o 
eleitoral ~C6 de c~a pcpula&ao estimada 'de 8.000.000 de 
elei'tcres, e~;.-=r&.-se que pcssa atingi::- -l.:000.OOC~. t 

A fr~gilidade ~8 at~inis::ac~o pdblica, &centuada E medida que se 
ciist§ncia das oepitais ?rQvinciais, cidades ~ vilas, ccnstitui 
outra dificulciade co~ ~~e c processo eleitoral se cc~fro~tara. 

A acs~ncia da.A~minist=a9!o ?~blice E~ zenas sob a influ~ncia da 
Re~a~o ou e~ ~c~as em que, eventualmente, aquela tenha sido 
des:r~ida po: efe!:cs da iue~~a reduzem sctual~en~e a ca?aci~ade 
adwinistrativc, ~cce~=c ~cri:ar 0 bo~ ter~o ~~s aCCOeS e 
proira~a: C~ 0 Ee~ ~um;~ime~~o aterupsdo. A ~x?eriincia eleitorel 
de v~rics paise~ POE~-ccnflito, tern nostrado Que fo:cas 
belige~entes de c?csi~go tesiste6 ac alargame~tc de Administrecio 
POblica nas zcn~s pc: s~ ~cn!roladas, com receio de perdere~ a 
influincia scbre a pcp~laclo em tais lugares. 

As vias d& acesso, as co~unicac5es e ~eics de 
seria~ente a~eo:adas pela Gue~ra~ s~o cbstaculos ~ue a 
Adm:n:st=a~io Eleitcral ~ncc~trara no seu p=ocess9 de 
q~e difioultara; as cperacoes elei:o=ais. 

transports 
ma<:;uina da 
traoalho e 

o i~~ice de a~al~abe:ismo no peis ccnti~ua bastan:e a:~D 
es~~nanjo-se e~ .ce=~s de S7X da populaclo t~t~l. Este !ndice 
pode~i s~:uar-s~ e~ ce~oa de ~G%J face ao e~ce~ramen~o ~e muitas 
esco:as oco:ri~~ nos 61tim~s ~res a~cs" en co~sequ~ncia cia 
~~er::a, o ane.l:'-a'::e':is:;'!.:lJ ccm g!a~ce incid~n~:~ z:::as 
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exigi:i Bcc~es ce 
envergacu:-o.. 

p=~tesso eleitcral ainda 
~C~11l4&~aO e de ed~ca~ao 

m&is cc~plexo e· 
civica de srande 

o pra;;;" ae un- a.-,o ap6s a assinatura do Acordo Geral de Paz. para· 
a . realizBC~c de elei(:l'es sirnult~neas Logislativas e 
Pr~sider.~iais ~ar5 urn pais corn todas estas dificuldades e 
extreruamente exiiuo ~ara a execuclo do prograrna eleitoral. 
reQuerendo urn' envclvimonto intenso de Quantos tiverem a 
responsabilidace da execuc~o. 

Estas eondicbes. jese~hRm. pois. u= ;uadre muito dif10il para a 
realizaclo das aleio~s. 

IV - RESUHO DAS PRINCIPAlS ACCOBS A RllALIZAR NO AMBITO DO 
PROCBSSOBLEITORAL. 

1. Aspectos De~ogr6fjeos e Proiecc!o de' Popillec!o com 
CBoaddadUleitQul. 

HOCB~biQue situa-se entre os ~af5es com 0 mais jlevado indioe 
popuiaCionel. 

a ultimo censo realizado no pais. data de 1960, onde se 
estabeleceu u nume~c pc?ulacional em 12.10D.000·habitantes donde 
59 dest~oava q~e 44% da pcpulacio total apresent&VB ums i~ade 
compreencida ent:-e ~s 0-14 enos. 51% entre as idades de 15/59 
anos e a~enas 5~ cc~ i~ades supe:ior a 60 anos. 

A mo~~alidade cif=a-se na ordem des 47 per 1.000. a fecundidade 
em oeroa de 6,4 filhos por mulher. 

Desd~ en:lo ~ac ~c~am reslizados recensea~ent.osJ 
fei~as ;or 6rggos pspBci&l!zados de .Direcolo 
Estatistioa apontam ?ara 1893 uma pop~lacgo 
17.~00.OOO habitantes. 

!"as ?roj eccees 
Nacional de 
na cree::"! de 

Tendo e~ atenclc Q~e & oapacidade eleitoral active em Hogambique 
oomega aos 15 anes. e~~ima-se ~ue 0 numero de eleitores seja de 
6.000.000 habitan:es. 

I Em Maie de 1882 e~a c 5el~inte numero de populagio deslocada e 

II 
I 
I 
I 

a) rOPUla9&C desl~oada 4.S00.0CO dos Quais 0 Governo 
moce~bicanc e a comunidede internacicnal. dentro do 
?eis l ~!'esta~ 5ssister.cia a~enas & 3.150.DCO; 

b) ?=~u~ac!~ ~efugiada nos paises vi:i~hos ~ estirnade e~ 
!.500.G2C. 
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2. CODj6~ao Naciooal de Bleio~es . 

De acordo com c Pr~tocolo III, parte do Acordo Geral de Paz ~ 
Comiss~o Naciooal de Eleic~e6 a ser estabelecida na Lei 
Eleitoral, ser~ um 6rg~o aut6nomo e. independente dos restarites 
poderes e que tere, de entre outras as se2uintes
responsabilidades: 

a) Organizar e dirigir 0 processo eleitoral; 

b) Supervisar a elaborac~o das lista eleitoreis, 
apresentacao legal das candidaturas a sua publicao~o, 
verifica6~0 e registo do resultado das e!elD~e6; 

c) Apreciar as contBs-eleitorais. 

Para al'm dos aspectos referidos, a _Lei Ele1toral B estabelecer 
ir~ regulamentar todos as ~6pectos inererites eo furicionamento da: 
Comi~sio Nacional das EI~ic~es, inclulndo a sua ~omposio~o, que 
integrar' representantes dos P~rtidos Polltico~. -

3. Estrutura edmjoisttatiye Rleitoral 

A Administracao 
a - ser -criado. 
administrative. 
tera a sua 
designadamente: 

eleitoral estare a oargo de u~ eperelho exeoutivD 
dotadode ~ersonalid.de juridice: ~ aut6nomie 

suborcinaca a Comissao Nacional de Eleicbes e Que 
responsabilidade trSs --Areas fundamentais, 

a) Adminis~racao; 

b) .ServipcsOperativcs; 

c) Ju"idica. ea~cecao do ~leitor e informapao. 

4 .. Receoseemento Elejtppel 

Nes condicoes act~ais 
gigantesca ~as cuja 
conferir eredibilidade 

do Pais 0 
realizacao se 
as eleic~es. 

recenseamento e urna tarefa 
impoe pela necess:dade de 

A reali~acao do recensearnento eleitoral pressupoe que c oidad~o 
moca~bicano esteja no seu local de ~esid~ncia e Que tBn~a em sua 
posse d_ocumento de ident{fi~aclo civil. 

Per conseguin~e ser~ necess~rio. antes do 
recenseamento. que cs ~ervioos encarregues de 
identifioscac civil de pcpulaclo sejam po:enoiados 
~obri= 0 territorio nacional, em muitos casos atraves 
m6veis. 

inicio do 
registo e 
de mode a 

de brigadas 

I 
I 
I 
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I 
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I 
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! de registar ~~e ma~a de BCX da popuJa~~o n~o possui documento 
de identiflcaclo civil e grande parte n~o possui seQuer qualquer 
tipo de documento ern virtude de deslocac~es e destrui~~o dos 
servicos da ad~inistrac~o publica nos ultimos anos. 

Neste procBsso, serao envolvidos centenas de funcionarios (500) e 
envolvera iastos na aquisicao de material de expediente (livros 
de registo de nascimento, cadulas pessoais, fichas onomasticas e' 
outras impresses) que permitam a atribuic~o de documentos de 
identificacao a ~ais de 2.000.000 de cldad~es. 

Por sua vez 0 recenseamento eleiteral, a ser realizado sob 
supervis~o da Comiss~o Nacienal de Elelc~es, vlo envolver cerea 
de 8.000 briiidas cada uma com cinco recenseadores a serern 
recrutados de'en:re pfofessores e funcionarios pQblicose outros 
cid~dKes. As brigades serlo erganizadas de ,acordo dom a densldade 
p6pulabicnel de cada Provincia. 

Para 6efeico tcrna-se indispens6vel que os recenseador~s sejam 
preparados,pre~endc-se que 0 seu treino seja feito atrav~s de 
s~min'rios, a nivel nacional que preparera as formadores que a' 
nivel'local ir~o treiner os recenseadores eleltorels. 

A movimentaclc des brigades para diversas zenas do pais; grande 
'. parte: delas: inacess1veis, exigirEro que sejam criadas c(;>ndi:o"Oes de 
- alojamento:e de alinenta~[o, 0 que s6 podera fazer~se .' atraves de 

raOO'es. alimentares e tendas de campanha. As estimativas apontam 
para: 

2.500.080 raepes frias; 

- 1.008 te~das de eampanha. 

Assim, como a rsgistc e identifieac!o civil, 0 recenseamento 
eleitcral ir~ ~,ilizar diverso material ta:s como livro~ de 
registo, cart~es eleltorais, fichas de tra~amento de dados, 
esferogrificas e outrc material necessaria. ; 

o recenseamento eleitoral espera-se que tenha 0 
meses, apes a entrada em vigor do Acordo Geral de 
num periodo de cinco meses. 

seu infcio cinco 
Paz e,deeorrer~ 

Estabelece-se que, 
educacao eleitoral, 
!"ece~sea:.". 

corn~ principio, ~ara ~elhor crganizacao e 
o cidadlo ~leiter vote no mesmo locel ende se 

5. Trajna de FUDcipo8rlos EJejtprRjs 

Pa~a ale: des agentes reoen5eadores dever'o se: 
funcion6rio5 ~~e:~o:ais, cuja formacac se reque~ 
ctJicada dado "q':,;e serge estes os operador~s rio ~-=o'Cess-: 
e conta~e~ dos vct=s. 

Pl'eparados 
seja mais 
de vota~!o 
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F&rao~tras categorias exigir-se-~ 0 conhecimento da legislaodo 
eleitoral pertinente, 0 cri~erio de selecc!o dos funclon~rios 
eleitorais tera que obedeeer a regras bem elaras e ri.orosas, a 
serem eefin1das com a participac~o dos partidos politicos e 
deverdc me~ecer a confianca das eomumidaces onde,foremoperar. 

Dedo que a populac~o eleitoral estimada e de eerca de B.OOO.OOO 
isso que implicarA a exist5ncia de 8,000 mesas de voto e tendo em 
atenc~o que os Aecreos de Roma estabeleceram que cada Assembleia 
de" voto deve te~ 5 funcicnArios eleitorais, 0 n6mero de 
funcion6rios a acrescentar ~nda , volta de 40,000. 

Este e 0 n~roero de funcionirios que dever' ser criteri08ame~te 
seleccicnado e preparado. 

'Otreino exi~ira a producao de cerea de: 

-45.000 manuais de agentes de recenseamentc. 

'5.000 manuais para fUnciionArios eleitorais. 

,s. Educac!o do EJe1to~ 

A eduacaoao do eleitor,eonstitui um dos aspeotos mais importantes 
para 0 exerCieio do direito de: voto em eleio5es multipartad~rias. 
Devide ao elevade n1v~1 de analfabetismo(mais de 67%), ~ aliado 
Is condic~es pree~rias das emissoras naoional e provinoiais da 
rAdio, aod~ficente cireuito atempado dosjornais em ,todo 0 

'territ6rio nsoional, esta questlo torna-se uma das grandes 
tarefas por realizar, 

Sem dBvida que riBS actuais ,condic~es do pais, a rAdio ser~ 0 
vect~r por exoelenoia escolhido para'eaucaoao eleitoral dado que 
existem emissoras em todas as provincias. A Televisao com aloanee 
red~zlao as Cidades de Maputo e Beita e jornais, serdo as 
potenoiais mecanismos a utilizar oom prioridede. 

Hais de 70X ,do ~empo dedicedo I educaclo eleitoral atrav~s da 
rAdio dever~ ser feita em linguas nacionais dado 0 
des~onhecimento cia lingua pertuguesa pele maioria da populaclo. 

Ser2e utilizados ainda na educaclo civica eleitoral outros 
meeanis~cs tais como: Fanfle~os de leitura simples, cartazes e 
brochuras traduzidas nas linguas nacionsis. 

Esta tarera, absolutame~te 
eno~~es com equisic!c de 
entre ou~ros. 

indispensavel, vai envolver gastos 
materiais, publicac10 e traduc~o de 
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7. heiDs de TrHosportB5 e ComllojC6cOes 

MD~affitiqu~ , um ~ajs com 800.00DKm/2 e urna linha de costatOceano 
Iodico) de 2.700 Km. te~ menos de 3.000 Km dB ostrada alcatroada. 
grande parte dela se:vindn ,de ligaoao COlD os paises v1zinh~ 
(Africa do Sul. Su&zilandi~. Zimbabwe. Zambia e Kala~i). 

As estradas no interior do pals encontram-se .om prec~riae 
condiodes de transito. grande parte delas absolutamente 

'intraositaveis 00 periodo das chuvas. COlD grande numero. de pontes 
, destruidas. 

Toda a costa litoral 6 servida p~r pequenos port os nas principais 
oidades e sedes distritais. mas a via maritima 6 poue6 usida por 
falta de bareos de pequena e grande eabotagem. 

Se entre as capitais pro~inciais a ligao~o 'rea. rodoviAria. 
maritima au fluvial e ,.,cssivel. '0 mesmo ne:e suc,ede entre as 
eapitais de p~ovincia e as sedes dos distritos 'onde 0 aoe~so s6 6 
possivel porvia rodoviiria. nalguns casos, ,ou via Area utizando
se peguenas avionetas fora 0 efeit6. 

As necessidades e~ meios de transporte,rodoviArio sao enormes, 
sobretudo emviaturas ligeiras tipo jeep de trac~!o. camioes de 
.tonel'agem media para a16m de avione'tes. helio6pteros e bar~es 'de 
media cab6tagem, 

No sector das ccmunica~5es a situa~ao ~ igualmeite dificil. 

Existem ligacoes telef6nicas entre as capitais de provincia mas a 
'comunicao~o entre 'estes e os di~tritos'6 deficiente ~ .6 e 
possl~el fazer-se usande a comunioaolo via rAdio',' 

A rede de telex 6 praticament6 inexistente ,6 a ligaolc via fax 
quase nula. 

,0 estaao actual das vies de comunicacao e 
filta de' meies riestas Areas compromete 
contrale e implementaclo eficaz do processo 

As necessidades neste dominio sao: 

E~ transportes Rodoviarics 

- 520 Jeecs; 
- ... ,... ,..' ~ i_. 

b~ ce .. ,l ..... eb, 
- 3.000 pneUSi 
- 2.500.00C litrcs de combustivel; 
- 2C~ de sobressalentss; 
- ~ec~perac~c de vias de acesso. 

~~ t~ansportes a~reos 

tel~comunibac~es 6 a 
seriamente a gestao. 
eleito!'~l. 
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- JC av~cr.etas (159 h~ras); 
- 20 helic6pter~s (159 horas); 

4 car.ueiros (148 horas). 

Hais, seri necessirio transporte maritimo e fluvial. 

Em eQuipamento de comunic890es: 

- 12 Recios Capitais Provincials; 
- 12 Tel~x Capitais Provinoiais; 
- 12 Telex Capitais Provinciais; 
- 150 Radios Dist!itais; 
- ~oo Radios Postos Administra9~c; 

8.000 Walk Talke. ' 

8. Dellll:itar.5Q. 

A' actividade de delimitaceoeleitoral 
virtude do sistema eleitoral 
proporc~onal) estabelecer a provincia 

eatara bastante' reduzida em 
adoptado (represen'tacao 

como ciroul0 eleitoral: 

. 0 trabalho a realizer-se no Ambito da delimitao~~ vai clnglr-se ! 
ciartograf1a eleitoral a ser elaborada em funo~o dos dados do 
recenseamento eleitoral e da projeco~o do creseimento 
demografico, em cada provincia, cidade,' vila, distrito 'e 
localidade, qcm a 'localizac~o das mesas d. assembleia ~e yoto. 

s. Materia) e Egpj~alleDto E1eiigral 

o ~aterial e equipamen"o eleitoral necessario diz respeito as 
eleiooe5 presidenciais e legislativ8s, Que terao lugar 
simultanea~ent~. Hi que considerar a eventual realizaD~o da 2~ 
volta para as el~i9aes presidencia1s. 

! 

Com efeito. oesde e material diverse como livros, impressos, 
envelopes, esfercgr'ficas passando pelo boIet£ns de vot~,urnas, 
tinta indelAvel e limpadas de in~egridade, fora~ devidamente 
inven~ariados e as Quantidades estimadas. 

N[o obstante as operacoes serem a partida manuais, sspera-se que 
cs ~ados sejam tratados mecanicamente e constituirlo a base de 
dados para 0 aperfeiDoa~ento dos precessos eleitorais a realizer 
no i'utur~. 

Assiw, 0 processamento de dades far-se-a a nivel regional (Norte, 
Centro e SuI) 0 que torna necess6rio a aquisie~o de computadores 
de media capacidade. 
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v - AD~IRISTRAClo B GBSTAO DOS RBCURSPS A OSTER DA CO~UNIDADE 
INTERHACrONAL PARA 0 PROCBSSO BLBITORAL 

o Governo HDc&mbicanc, para a e)aborac~o de projectos do 
orcaoento dc programa eleiteral. contou j~ COD a .assessoria 

·tacnica e a participac~o da Commonwealth atravas do fundo 
especial para Hocambigue eda International Foundation For. 
Eleitoral Systems (IFES), financiada pelo projecto de lnieiativas 
demoar~tieas, acordado entre 0 G6verno Hocambieano e os Estados 
Unidos de America. 

o Governo prev~ gue a administrac&o dos donativos a .obter para do: 
financiamento do processo Eleiteral, se proeesse atraves' dei 
meeanismos a serem estabelecidos pel~ Organizac~o das . Nac~es: 
Unidas, eomeventual participac~o da. OUA, ~m coordenac~o corn a 
Comlss~c Na6ional das Eleic5es e ~uas iristituic5es. 

No entanto. tais mseanisrnos ser&o,.em definitiv~,. aeordados entre 
o Governo Hocambicano e as Nac5es Unidas, o~ meamo por sugest~o 
~e potenciaisdoadores. 

VI .IIECESSIDADES p; CUSTOS 00 PROCESSO ELBITORAl.. 

a) Orcament6 EleitoLal 

No ~mbito do processo eleitoral multipartidario na RepGblica de 
Hocambi;ue as despesas pa~a a sua reali2ac~o, slo de valor 
estimado em 240.000.000 oontos, eorrespondentes a 80.000.000 USD, 
auja elaborac~o foi com base nos seguintes factores: 

Populac~oeleitoral - 8.000.000 de habitantes 
- Hesasde Assembleia de Voto - 8.000 mesas. 

A sua dis"ribuic~o e a seguinta: 

lQ Saleries - 32.029.000 
2Q Haterial Eleitoral - 86.214.000 
3Q Aluguer de Instalac5es - 1~7,000 
4Q CUStO de Transporte e Frete - 27.867.000 
Sg A~uisicao de Equlpamento Rodovi~rio - 47.418.000 
69 Qutros Custos de Transportes - 6.765.000 . 
72 Custos de Comunioac5es - 900.000 
8Q Formacao e Educacao - 2.781.000 
9g ?ublieidade - 213.000 

lag Treino de Pessoal de?rotee~ao - 3.000.000 
11Q Se~vices de Trsducoes - 2.000 
122 Alojameotc e Alimentacao - 8.350.000 
139 Funcionamento da Comiss~o Nacional Eleitorsl 177.000 
14Q A~uisicao de Equipamento e Hobiliarl0 - 14.300.000 
159 Oelimitsclo e Estatfstioa - 2.100.000 
16Q Diversos - 7.737.000. 
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b) R"B"!lO dB!< tiAcessj dades a' Apre!jnotAr a COllllnidadB 
Internaciooal para Q PrOces5Q Sleitatal 

De conformidade com 0 Oroamenta Eleitoral foi elaborado um resumo 
das necessidades 6 apresentar ~ Comunidade Internacional no valor. 
de 228.152.000 de contcs e· correspondente a 76.050.667 USD. 

Estes valores 
Orcamento: 

est~o ccnstituidos pelos seguintes Hens do 

1 - Material BleitoraJ: 

2 

3 

Corresponde sovaler constante do artilo 2. e 16 da 
tabela de des~esaB. 

Traina de Ofjcisjs: 

C6rrespende aos valoree constante~ da tabela 'de 
despesas dos seguintes itens: 

Artigo 3; nQ. 1, 2, 3 e 4; 
Artigo 4:nQ. 1.1 e 1.2. 

Eauioecento RodiyiBrjo: 

Correspcnoe aos valores constantes 
.despesas.dos seguintesiter.s: 

Artigo 5: nQ. 1, 2 e 3; 
Ar~igo 6: mQ. 1 e 2. 

da tabela de 

·4. - Transporte Mreo e Fluvi al: . 

Corresponde aos valores constantes ds tabela de 
despesas dos seguintes itens: 

Arcigc ~: nQ. 4 e 5. 

5 - Egllipacantg de ComuDjcec~e6: 

Corresponde aos Yalore~ cODstantes da tabela de 
despesas dos seguinte~ itens: 

6 - Egllipementg de Infor~~tjce: 

Corresponds aos val ores constantes ds tabela 
despesas dos seg~intes itens: 

de 
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7 - Egllip&Donto de Educacao Ciyica: 

Corres?c~de aDs valores constantes 
daspesas dos seguintes itens: 

Artigo 8; ni. 1 alD. 

12 

da tabela de 

8 - Kgllipa~eoto de Campeoba perj ~riaades de Rccaoseemeoto 
L£u,fragio: 

Correspcnds aDs val ores 
rac~es frias para 40.000 
60 (sessenta) dies .. 

estimedos pera aquisic!o de 
brigadistas para um periodo de 

19ualmente prev~ 0 valor constantes da tabela de 
d~spesas do artigo 14 ·nQ.S. 

9 - Transoorte de Brieedas M6yejs 

Cor~esponde' aos val ores . previstos s· constantes da 
tabela d~ despesas do artigD 4 oQ. 2. 

ORCAHBNTO BLEITORAL 

Com·vista a possibilitar uma.melhor compreens~o das·n~cessidad~s 
a obter da Comunidade Ioternaciooal. apresenta~se. ·em anexo·a 
preiis!o do orcame~to global elaborado pelo Governo de Rep6bllca· 

. de Mocambique. 

A diferenca de 
corresponde ao 
Garal do Estedo 

cerca de 4.000.000 de U.S.D6lares americanos. 
esforco Que pode ser di~pensado ~.lo Orcamento 
~ara is eleic~es gerais multipartid~rias. . 
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EQSSUMO DAS NBCESSIDAOBS A APRESBNTAR 
A COMUNIDADE INTERN.AC:IONAL PARA 0 

E"RX:::X;ESSO ET .EITORAL 

PREVISAO DE DESPESAS 10 )1T \ USD' 

\ .. 
1. Hate"ial Elf)jtoral ) '. 

J 

I 
.. 

- ·Recenseamento . 2.2.600 

\ 
7.600.000 

- .. Sufd. ... io 71.151 23.717.000 

93.951 ) 31.317 .. 000 

2. Tl"e;no de OfielB; s I 
- 40.000 Recenseado!'es Z25 75.000 
- 40.000 Oficiai5 pi Sufrligio 188 66.333 

424 141.333 

~ . E .. uipalilento Rodoviario 

- .Repars.c ao de Vias de Aoes5o 6.000 z.noo.ooo 
- 620 Jeeps 30.000 10.200.000 
- 60 Camioes 5.040 . 1. 6S0. 000 
- 20ro Sobressalentes 7.128 ;2.376.000 
- 3.000 Pneus 4.;;50 :1.550.000 
- COUlbustivel 765 255.000 

54.183 '18.061.000 
• ( 

4." l'z:aOS3;!ct:tf: /),j!O"I>O e F]lJV;e.J 
. 

- 30 Avionetas (158 horBs)" . 5.724 ' 1.808. 000 
- 20 Helicoptercs (159 horas) 5.725 1.808.333 
- 4 Cargueiros (148 horas) 2.eeO 960.000 
- Transporte f:llvial 1.269 I 428.687 

\ 

15.6:6 :5.206.000 

,. 
i 

1 
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PREVISiio DE DESPESAS 

5. EQiljpA:'ento de CO=illnic2cQ..a.:. 

- 12 Radios Cap. Provinoial 
-.12 Telex Cap. Provincial 
- 12 Telefax Cap. Provinoial 
- 150 Radios Distritos 
- 400 Radios Post os Administ. 
- 1. 000 Walk Talk 

6. :'Quj~alrlfDtc rie I:ifQu6tica 

- 12 Micros Cap; ProvinCial 
- 3 Compo Centrais-Regionais 

. Nort:e Centro e SuI 

" 
'. 

7. Ecu j t·emen to de l'dllC ,Clyjce 

- Videos 
- Slides 
- Projeotores 
- Transparent.es 
- Panfletos, CartazE:s eto 

8. Esnig de Cl:llltlenba g,Rriiacas 
OP Receoc::eamento e :::llf"ag)0 

- Tendas 
- Reoees f::ias 

9.-Transt'ol'te de Erigadas M6veis 

T A • 

14' 

-j 10 liT ) USD 

I 
9.900 3.300.000 

9.800 ( 3.300.000 

\ 

4.010 I 1. 336.667 

) 
4.010 1.336.667 

2.781 927.000 

( 2.781 l 927.000 

• I I 

\ 

I 
20 6.667 

36.000 12.000.000 

36.020 ·12.006.667 

11. 265 I 3.755.000 

11.265 
I 

3.755.000 

228.152 76.050.667 

i 
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POLITICAL PARTIES 

Under Portuguese colonial rule, 
overseas province of Portugal, 
Mozambicans were allowed to vote 
national legislature. 

Mozambique 
and thus a 
in elections 

was considered an 
limited number of 
for the Portuguese 

The emergence of national political parties out of the independence 
movement in the early 1960s can be divided into four historical 
periods: 1) original independence parties (1960-61); 2) the 
latter's consolidation into FRELIMO as an armed struggle liberation 
movement (1962-75); 3) post-independence rule by FRELIMO and the 
emergence of RENAMO and other early splinters parties (1976-1989); 
and 4) period of the so-called political opening with the creation 
of more recent parties (1990-present). 

original Parties (1960-1961) 

Following the independence of the first new states in Africa in 
1957-60, three pro-independence groups were organized outside 
Mozambique. 

a) Udenamo 

The Uniao Democratico Nacional de MOyambique (UDENAMO) was 
organized on 2 October 1960 in Bulawayo (then Southern Rhodesia), 
based on labor groups in Manica, Sofala, Gaza and Maputo. The 
principle organizers were: David Mabunda and Paulo Gumane (who left 
in 1962), Uria Simango (who later disappeared and whose son, Lutero 
Simango leads the new PCN in 1992) and Adelino Gwambe. 

b) Manu 

The Mozambique African National Union (MANU) was formed in Mombasa, 
Kenya in February 1961, based mostly on militant groups in Cabo 
Delgado province. MANU was organized by Lourenc;:o Milinga, and 
Mateus Mrnole (the latter left MANU in late 1961). 

c) unami 

The Uniao Africana de MOyambique Independente (UNAMI) was organized 
in Malawi during 1961 by Baltazar Changonga, and was based on 
militant groups in the provinces of Tete, Zambezia and Niassa. 

Consolidation as FRELIMO (1964-1975) 

The Frente de Libertayao de MOyambique (FRELIMO) was founded in 
Dar-es-Salaam, Tanzania in 1962 and eventually absorbed UDENAMO, 
MANU and UNAMI. At the time of independence in 1975, FRELIMO was 
recognized as the only political force in the country and assumed 
one-party rule without having to face the Mozambican electorate. 



First splinters (1976-1989) 

Five political parties appear to have been formed during this 13-
year period, the most significant of which was certainly RENAMO. 
RENAMO was organized in 1976 by the Central Intelligence 
organization in Ian smith's Rhodesia and began its armed insurgency 
against the FRELIMO government that same year. The other four 
parties organized during this period are described below. 

a) FUMO/PCDRN 

The Frente Unida de Moyambique and the Partido da Convergencia 
Democratica e ReconstruyB.o Nacional are currently led by an 
engineer, Pedro Loforte. FUMO was organized in the 1970s by the 
lawyer, Domingos Arouca, an ex-prisoner of PIDE/DGS, who was 
involved in the liberation struggle. Arouca has lived in exile in 
Portugal since 1976 and returned to Maputo briefly in February 1992 
to present Loforte as the local leader/spokesperson. FUMO is a 
moderate opposition party with an independent relationship to the 
GRM. 

b) MONAMO 

The Movimento Nacionalista MOyambique was organized outside of 
Mo~ambique in 1979 by the lawyer, Maximo Dias, currently living in 
portugal. Current leaders in Mo~ambique are Guilhermino Fortes and 
Orlando Dias. The party held its organizing congress in May 1992 
and decided to convert itself into a social democratic party, PMSD 
(partido Mo~ambicano da Social Democracia). MONAMO is reputed to 
have connections in the Indian community. 

c) UNAMO 

Founded in Malawi in 1986 by dissidents from both FRELIMO and 
RENAMO, the Uniao Nacional MOyambicana held its organizing congress 
in November 1991, when it elected Carlos Reis as President and 
Rafael de Araujo Seda as Vice President. Reis was a businessman 
in Zambezia and was exiled after being a political prisoner in the 
1980s. Seda was, until recently, an employee of the state 
enterprise Caju de Moyambique in Nacala, Nampula, where he has 
resided for many years. Shortly after its November conclave, UNAMO 
received official registry as a political party by the GRM, under 
the modified registration requirements of the Party Law. As of 
this writing, UNAMO is the only officially"registered party, 
besides FRELIMO. 

d) UDEMO 

The Uniao Democratica de Moyambique can be considered an offshoot 
of both RENAMO and UNAMO. Gimo Phiri was second in RENAMO's 
military command in 1986 when he led 1,500 well-armed troops out 
of RENAMO into the upper Zambezia region. In 1991, Phiri split 
with Carlos Reis over the reorganization of UNAMO and left to 
organize UDEMO. 
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Recent Emergent Parties 11990-1992) 

Twelve additional parties have been organized after the so-called 
liberalization following the constitutional revision of 1990, and 
the subsequent modification of the Party Law, Press Law and Law of 
Associations. 

a) PCN 

The Partido de conven9Bo Nacional was organized in late 1990 and 
held its first organizing congress in Maputo in December 1991, and 
elected Abel Mabunda (economist) as Coordinator-General and Lutero 
Simango (mechanical engineer) as Coordinator for International 
Relations, and Inacio Manuel Chire (chemical engineer) as 
Coordinator for Information and Propaganda. Mabunda has his 
political base in Sofala. Simango's mother and father were both 
FRELIMO militants who were expelled from the party in 1970 and 
later disappeared. Thus, the PCN calls for an accounting by 
FRELIMO of the "disappeared." The PCN is reputed to receive 
support from the Naumann Foundation of the German FDP (Liberal Free 
Democrats), based on European contacts maintained by Simango. 

b) PAP 

The Frente de AC9BO Patri6tica was organized in December 1990 in 
Maputo, and involves mostly university students. Although FAP has 
not held its organizational convention, it has selected its 
President, Jose Carlos Palaeo, and Secretary-General, Raul da 
Concei9ao. It should be remembered that the secondary stUdents 
movement was a very strong anti-colonialist and pro-independence 
organization in the 1950s and 1960s, and that, generally, FRELIMO 
does not have wide support among student groups. 

c) PPLFCRH 

The Partido do Progresso Liberal Federal das Confissoes Religiosas 
de M09ambique was launched by an ex-employee of PIC (Policia de 
Investiga9ao criminal) in 1991, in Maputo. By some indications, 
this party may have some connections with the PPPM. It should be 
noted that under the current rules, no political party can have 
religious affiliations. 

d) PPPM 

Padimbe Kamati Andrea claims to have founded this party in 1969 
while he was in exile (since the early 1960s). He returned to 
Maputo in 1991 to continue the organization of his party and become 
candidate for President. The party had its organizational 
convention on July 19, 1991 in Maputo with 150 delegates attending. 
Padimbe Kamati was elected President, Rafael Mabote as Vice 
President, and Che Abdala as Secretary General. 



e) PAFEMO 

The Partido Federal de M09ambique was organized in late 1991 by 
dissidents from UNAMO and PPPM. Although the national 
organizational congress has not yet been held, Mariano Janeiro is 
known to be PAFEMO's President, and Manuel Joaquim its Secretary
General. PAFEMO's platform seeks a federal republic for 
Mozambique. 

t) PADEMO 

The Partido Democratico de M09ambique was organized in early 1991, 
and has not held its organizational congress but has constituted 
a provisional directorate: Wehia Monakacho Ripua as President, and 
Marcos Juma (functionary at the Ministry of Foreign Affairs) as 
Secretary General. Reputed to count ex-FRELIMO dissidents within 
its ranks, PADEMO also espouses "federalism" as a political system. 

g) PALMO 

The Partido Liberal e Democratico de M09ambique was organized in 
late 1990 and held its organizing congress in Beira in May 1991, 
when Martins Bilal and Antonio palange were elected President and 
Vice President/Secretary-General, respectively. Both leaders are 
dissidents from FRELIMO and were fellowship students of mechanics 
and medicine (respectively) in the eX-RDA (East Germany). 

h) SOL 

The Partido social Liberal e Democratico appeared when a dissident 
group bolted the PALMO organizational congress held in May 1991 and 
founded SOL in November 1991. Casimiro Nhamithambo, one of the 
founders of PALMO, was elected President. Other leaders are: 
Matias dos Arnores, a journalist with Radio Mo~ambique in Beira; and 
Aristides Fonseca, an engineer from Nampula. Nhamithambo was 
trained in FRELIMO schools during the liberation struggle and after 
1975 received a scholarship to study economic planning in Romania. 

i) CODEMO 

The Confedera9ao Democratica de M09ambique was founded in Quelimane 
in 1991 by a local businessman, Domingos Cardoso. 

j) COlMO 

The Congresso Independente de M09ambique was organized by a group 
of exiles in Kenya. In early 1991, COlMO surfaced in Maputo under 
the leadership of victor Marcos Saene, self-proclaimed President, 
and llda Rabeca Tsinini, Secretary General. In late 1991, Saene 
returned to self-imposed exile in Nairobi, via swaziland, alleging 
political persecution. Tsinini continues as interim party chief. 
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It) RECAMO 

The party of the Regedores e Camponeses de MOyambique was founded 
by Arone Fijamo in Quelimane where he is the head of the Nucleo da 
Associay§o de Escritores MOyambicanos em Zambesia (AEMO). One of 
RECAMO's objectives is to restore the traditional authority of 
local chiefs which was denigrated by FRELlMO during the first years 
following independence in 1975. 

1) CONIKO 

The Congress da Uni§o Independente de MOyambique is an offshoot of 
COlMO, but little more is known about this party. 


