
 
 

 
 
 

Comunicado dos Organizadores  do “Seminário de Balanço Pós-Eleitoral”
de 7 a 8 de Março 2005, Maputo

 
 
Relalizou-se nos dias 7 e 8 de Março de 2005, em Maputo, um Seminário de Balanço Pós-Eleitoral 
promovido pelo EISA em parceria com a AWEPA – Parlamentares Europeus para a África, o NIMD – 
Instituto para a Democracia Multipartidária e a KAS – Fundação Konrad Adenauer. 
 
O objectivo deste seminário era reunir representantes de todas partes interessadas e desenvolver uma reflexão 
de balanço sobre a experiência das recentes eleições gerais de Dezembro de 2004 para a identificação dos 
principais problemas e constrangimentos e de possíveis caminhos para a consolidação e melhoramento dos 
futuros processos eleitorais. Para isso, o primeiro dia de trabalhos foi reservado à abordagem de temas 
relativos ao processo Moçambicano (Recenseamento Eleitoral, Campanha Eleitoral e Candidaturas, Votação, 
Contagem e Apuramento de Resultados e Contensioso Eleitoral) e o segundo dia foi dedicado à apresentação 
de algumas experiências sobre aspectos de gestão de processos eleitorais em diferentes países da África 
Austral. 
 
O seminário contou com setenta participantes, sendo de destacar a participação de Juízes do Conselho 
Constitucional, de representantes dos principais partidos políticos, de representantes da maioria dos grupos de 
observadores nacionais e internacionais, de membros da comunidade diplomática e de uma representação da 
recém-criada Comissão Ad-Hoc para a Revisão da Legislação Eleitoral da Assembleia da República. 
Participaram ainda a título individual membros da CNE e da direcção do STAE.  
 

1- O Recenseamento Eleitoral. 
 
Sobre este assunto várias ideias foram avançadas durante o debate, tendo havido consenso na constatação de 
que o actual sistema de registo eleitoral deve ser melhorado, não sendo de excluir a sua articulação com o 
registo civil para torná-lo mais efectivo e menos oneroso. 
 

2- Candidatos e Campanha Eleitoral. 
 
Em relação a este tema, dentre os vários aspectos que foram abordados salientam-se a necessidade de um 
maior rigor na aplicação da lei no que respeita ao uso de recursos públicos e um mecanismo mais adequado e 
atempado para o financiamento público dos partidos e candidatos. O facto dos partidos políticos e 
observadores não terem tido acesso às listas dos eleitores e das mesas de voto e sua localização foi apontado 
como tendo constituído não só um obstáculo na preparação da estratégia eleitoral destes, mas também como 
uma fonte de dúvidas sobre o próprio processo de apuramento dos resultados. 
 

3- A Votação e o Apuramento dos Resultados. 
 
Sobre a votação, foi destacada a necessidade de ser reduzido o prazo de votação para um único dia e de 
transferir a data das eleições, que actualmente se realizam em plena época chuvosa, para a época seca.  
 
Foi sublinhada a necessidade de se investir mais na formação dos fiscais dos partidos e de um trabalho 
paralelo de promoção do respeito da lei e dos procedimentos legalmente estabelecidos por todos os 
intervenientes no processo eleitoral. 
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Foi realçada neste domínio a falta de confiança mútua entre as diferentes forças políticas e a necessidade de 
uma maior transparência no trabalho dos órgãos de gestão eleitoral. Foi notado ainda que o sistema complexo 
e demorado de produção e validação de resultados reforça a tendência para a desconfiança em relação à sua 
justeza, sendo urgente encontrar uma forma de assegurar um processo de contagem e apuramento rápido e 
transparente. O acesso público e permanente aos resultados por mesa eleitoral foi referido como uma 
contribuição decisiva para a transparência e qualidade de todo o processo eleitoral. Em relação às aplicações 
informáticas usadas no processo de apuramento de resultados foi sublinhada a necessidade destas estarem 
prontas, testadas e auditadas por uma instituição independente e consensualmente aprovadas com suficiente 
antecedência em relação à data do escrutínio. 
 

4- Reclamações e Contensioso. 
 
No campo do contencioso eleitoral, foi realçada a importância de promover a formação nestas matérias para 
os agentes dos partidos aos vários níveis, mas também a necessidade de simplificação e adaptação dos 
processos e mecanismos de reclamação à realidade do país. 
 

5- Outros. 
 
Ao longo dos debates houve um consenso sobre a necessidade de melhorar a gestão dos processos eleitorais, 
sendo para isso necessário que a Comissão Nacional de Eleições tenha uma composição mais reduzida, seja 
menos partidarizada e mais profissionalizada e disponha de maior capacidade de efectiva direcção do 
Secretariado Técnico de Admnistração Eleitoral (STAE).  
 
Foi sublinhado o fraco desempenho e as falhas no trabalho do STAE ao longo de todo o processo e que 
muitos problemas poderiam ter sido evitados se tivesse havido um maior rigor na planificação e realização 
das diferentes actividades e também se a legislação eleitoral tivesse sido respeitada por todos os actores. Ficou 
claro que uma grande parte dos problemas não era fruto da lei, embora esta tenha deficiências, mas do 
ambiente de desconfiança política induzido pela composição partidarizada dos órgãos eleitorais. 
 
Ao longo do debate foram ainda levantadas outras questões que devem merecer reflexão, sendo de salientar: o 
risco de, com a introdução recente das assembleias provinciais, haver uma série de eleições em cascata com 
reflexos negativos na participação dos cidadãos e com elevados custos financeiros; a questão preocupante da 
abstenção muito elevada que se registou nas últimas eleições gerais.  
 
Finalmente, foi consensualmente saudada a criação da Comissão Parlamentar para a Revisão da Legislação 
Eleitoral, tendo sido sublinhada a importância de se promover a participação activa da sociedade civil no 
processo de reforma eleitoral. 
 
Os organizadores felicitam todos os participantes pela forma construtiva que caracterizou os trabalhos do 
seminário, o que é também um contributo para a desejada melhoria da transparência dos processos eleitorais.  
 
Um relatório contendo as apresentações e resumos dos debates será distribuido em breve. 
 
 
Maputo, 14 de Março de 2005. 
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