
POR UMA ANGOLA QUE SONHAMOS

 É um projeto de produção de conteúdo multimédia voltado as redes sociais 
que ira transmitir de forma criativa as atividades do movimento Mudei. Iremos 
espelhar o ideal social através de uma narrativa interdisciplinar com propósito 
motivar as pessoas a uma ação coletiva de mudança de paradigma social.

MOVIMENTO CIVICO MUDEI 

“em defesa do voto e verdade 
eleitoral”Por: Alexandra Gamito (Aléxia)



"ELEIÇÕES GERAIS EM 
ANGOLA 2022 - UM PASSO 

PARA A DEMOCRACIA?".

Métodos de manipulação eleitoral 
e oportunidades de observação 

eleitoral. 
Como a observação eleitoral 

pode neutralizar a fraude 
eleitoral?



Estrutura da apresentação

1. Apresentação para os métodos de manipulação
2. Oportunidades e obstáculos a observação eleitoral
3. Acção do movimento cívico MUDEI (Vídeo).
4. Perguntas e respostas.



MÉTODOS DE MANIPULAÇÃO ELEITORAL

A alteração da Constituição e legislação

 a recente revisão da Constituição angolana, aprovada pela Lei n. 
18/21, de 16 de agosto 2021;

 a Alteração à Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais Lei nº 30/21, de 30 
de novembro 2021 – passando o o apuramento a ser uma atribuição 
exclusiva da Comissão Nacional Eleitoral, eliminando o apuramento 
municipal e província;

 a recente aprovação da Lei de Sondagens e Inquéritos de Opinião 
aprovada na quarta-feira, 18/Maio/2022.



MÉTODOS DE MANIPULAÇÃO ELEITORAL

As leis são aprovadas para os outros respeitarem - Apuramento Nacional 

A lei eleitoral no nº 9 do artigo 86º, 
estabelece que a Acta-Síntese da 
Assembleia de Voto deve ser remetida pelo 
seu Presidente à Comissão Nacional 
Eleitoral, pela via mais rápida, assim como à 
Comissão Provincial Eleitoral, sendo 
entregue cópia a todos os delegados de 
listas da mesa nº1 dos Partidos e Coligações 
de Partidos Políticos, concorrentes.

O nº 3 da Cláusula Décima Sexta 
(Apuramento parcelar) do caderno de 
encargos da CNE, que serviu de base à 
contratação da INDRA, estabelece o envio 
das actas-síntese a partir de “CENTROS DE 
DESPACHO”, adstritos às Comissões 
Municipais Eleitorais, porém, operados por 
grupos técnicos restritos, de que 
não fazem parte os Comissários Municipais 
Eleitorais, nem contam com a presença dos 
presidentes das Assembleias de Voto
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MÉTODOS DE MANIPULAÇÃO ELEITORAL
Contratação opaca de serviços de logística ao processo eleitoral

1. Obscura contratação da empresa Indra - 
Sistemas, SA (Indra), com sede em Madrid, - 
pela Comissão Nacional Eleitoral de Angola 
para fornecer serviços de logística eleitoral 
para as eleições nacionais de 2022 em 
Angola.

2. Obscuro processo de contratação do 
consórcio KPMP-LTI para prestar serviço de 
transportação da logística eleitoral
 



MÉTODOS DE MANIPULAÇÃO ELEITORAL
Interferência do Presidente da República na CNE e poder 
judicial para obstaculizar a acção de opositores



MÉTODOS DE MANIPULAÇÃO ELEITORAL

Violação dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, 
débil pluralismo de expressão e de organização política 

1. São recorrentes as denúncias públicas e alguns actos protagonizados por órgãos 
públicos, a mando do MPLA, que exige aos funcionários públicos a participação 
compulsiva nas suas actividades político-eleitorais, o que contraria os nºs 1 e 2 do 
artigo 41º da CRA, como são os seguintes exemplos: 

2. Incitação dos militantes do MPLA ao confronto com membros de outras Forças 
Políticas ou da Sociedade Civil;

3. Constantes violações do direito de reunião e de manifestação previstos no artigo 
47º da CRA, com a frequente violência policial sobre os manifestantes pacíficos



MÉTODOS DE MANIPULAÇÃO ELEITORAL

O tratamento desigual aos Partidos e 
Coligações de Partidos Políticos pela 
imprensa pública

 O desequilíbrio no tempo de antena 

 A diferença na cobertura das realizações do Governo e do 
partido que o sustenta, e as realizações dos restantes 
partidos, sociedade e actores económicos. 

 A manipulação da opinião publica



MÉTODOS DE MANIPULAÇÃO ELEITORAL

Violação da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais (Lei nº 30/21, de 
30 de Novembro)

Propaganda eleitoral fora do período legal

Registo Eleitoral Oficioso (Lei nº 21/21, de 21 de Setembro)

 No exterior houve apenas registo em 12 países;

 Em mais de 840 localidades (sectores, aldeias e povoações) não foram abrangidas por brigadas deixando os cidadãos aí 
residentes excluídos da actualização ou do registo eleitoral.

 É pública a informação do MAT segundo a qual, a exemplo “os cidadãos que constam da Base de Dados dos Cidadãos 
Maiores e que tenham residência imprecisa, serão excluídos do Ficheiro Informático dos Cidadãos Maiores, do qual 
resultarão os cadernos eleitorais”.

 É quase certo que a principal razão para a imprecisão da residência, refere-se aos casos em que o BI aparece com a 
referência de “rua sem nome e casa sem nº”. 



As irregularidades das eleições de 1992, 2008, 
2012, 2017, estão presentes na organização do 
processo de preparação das eleições de 2022
1) Estruturas paralelas dentro e fora da CNE (Presidente da Républica, Casa militar, Sinse, forças de segurança)

2) Uso do aparelho de estado para beneficiar o MPLA

3) Controle absoluto do processo - desde a contratação dos serviços, organização do processo, registro à 
contagem e apuramento dos resultados.

4) Obstáculos a verificação e monitorização do processo pela sociedade civil

5) Cooptação e venda de votos

6) Alguns casos de intimidação e violência

7) Enquadramento rural

8) Abstenção forçada

9) Opacidade na contagem e apuramento dos resultados eleitorais (ausência da contagem municipal e 
provincial)

Será o presságio de faude eleitoral em 2022?



No passado dia 18 de Agosto 
de 2021, um grupo de 
cidadãos e cidadãs 
juntamente com organizações 
formais e informais, 
decidiram criar o Movimento 
Cívico em Defesa do Voto 
Justo e da Verdade Eleitoral, 
com o objectivo de promover 
a adoção de um Pacto de 
Convivência Democrática em 
todos o País. 
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