
 

MISSÃO DE OBSERVAÇÃO ELEITORAL 

UNIÃO EUROPEIA 
MOÇAMBIQUE – ELEIÇÕES GERAIS 2014 

 
 

Hotel Rovuma – rua da Sé, 5ºpiso – Maputo -  Moçambique 
Página web: www.eueommozambique.eu 

 

 

 

MISSÃO DE OBSERVAÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA PREOCUPADA COM 

ATRASOS NO APURAMENTO DOS RESULTADOS 

 

Maputo, 21 de Outubro 2014- A Missão de Observação Eleitoral da União Europeia 

(MOE UE) tem estado a observar os processos de contagem e apuramento em todas as 

províncias. Apesar de uma jornada eleitoral ordeira, segundo os observadores da UE, 

estes processos têm-se deparado com muitas dificuldades e obstáculos derivados da 

falta de organização e conhecimento dos procedimentos de apuramento, tratamento 

incorrecto das actas e material de votação e métodos de apuramento demorados. Em 

muitos casos, o apuramento a nível provincial começou sem que estivesse terminado o 

apuramento a nível dos distritos. Os prazos legais para o anúncio dos resultados 

distritais e provinciais, respectivamente três e cinco dias após a jornada eleitoral, não 

foram, na sua maioria, cumpridos. 

 

A Missão lamenta os obstáculos colocados aos observadores da UE no acesso à 

informação sobre o apuramento provincial em Cabo Delgado e na Zambézia, sendo que, 

segundo a lei, todo o  todo o processo eleitoral deve pautar pela transparência e 

integridade. A Missão manifesta a sua preocupação com os atrasos do apuramento dos 

resultados a nível distrital e provincial em algumas províncias, e considera que estes 

incidentes durante o processo de apuramento, aliados à ausência de uma explicação 

oficial pública sobre estas dificuldades, deteriora o que tinha sido um início ordeiro da 

jornada eleitoral. A MOE UE reconhece os esforços das autoridades eleitorais para 

ultrapassar estas lacunas,  e encoraja os órgãos de gestão eleitoral a tratar as mesmas de 

forma eficaz e transparente, incutindo nos cidadãos a confiança de que o processo 

eleitoral será concluído em total conformidade com os requisitos legais. 

 

A Missão permanecerá no país até depois do prazo legal estabelecido para o anúncio 

oficial dos resultados provisórios por parte da Comissão Nacional de Eleições (CNE). 

            

            

  

 

 

 

            

       

Qualquer questão da Imprensa deve ser dirigida a Sílvia Norte, Assessora de Imprensa e 

da MOE UE: (+258) 846140341 – silvia.norte@eueommozambique.eu 
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