
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guião para o Processo Eleitoral dos CEPs  

 

I. Introdução 

 

Com o fim do mandato do Conselho Directivo 

findam, também, os mandatos dos Presidentes 

dos CEPS, pelo que, urge proceder-se, à 

semelhança do que aconteceu com os órgãos 

Directivos centrais, às respectivas eleições, o 

que vai permitir igualmente que os novos 

dirigentes possam participar do processo de 

elaboração do instrumento mãe de governação 

deste mandato, o Plano Estratégico.  

 

O Processo eleitoral é um acto solene, razão 

pela qual todos os CEPS deverão se organizar 

condignamente para acolher este momento e 

criar todas as condições materiais e humanas 
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para que o processo decorra da melhor forma, 

dignificando, deste modo, a nossa instituição. 

 

Nestes termos, de modo a facilitar e 

harmonizar o processo ao nível de todas as 

províncias, é criado o presente guião que traz 

as linhas básicas sobre o processo. 

 

II – Processo Eleitoral 

 

1. Convocatória 

 

De acordo com o nosso Regulamento Eleitoral 

(RE), no seu art.9, a convocatória para a 

eleição dos Presidentes dos CEPS deve ser 

efectuada com antecedência mínima de 30 

dias, por meio de correio electrónico, anúncio 

no jornal de maior circulação no país ou aviso 

postal, expedido para todos os membros em 

pleno gozo dos seus direitos sociais. 

 

Neste sentido, o Conselho Directivo fará a 

respectiva convocatória devendo os CEPS 



assegurar a expedição da mesma para os 

membros por meio do correio electrónico ou 

outra forma usual ao nível dos CEPS para a 

comunicação com os membros. 

 

Por outro lado, deverá se assegurar que a 

convocatória esteja afixada na Sede do CEP. 

 

Aconselha-se que se solicite aos membros a 

confirmação da recepção da convocatória e 

para os que não reagirem até as 24 horas 

subsequentes, que se façam chamadas 

telefónicas ou comunicações por whatsaap para 

assegurar que a convocatória chegou a todos 

os membros. 

 

 

2. Comissão Eleitoral 

 

Até ao final do dia 15 de Janeiro do corrente, 

todos os CEPS deverão enviar propostas de 

nomes de figuras de reconhecido mérito para 



integrarem as Comissões Eleitorais, cabendo ao 

Conselho Directivo a respectiva designação. 

 

Compete a Comissão Eleitoral a Direcção e 

supervisão do processo Eleitoral (art. 7 RE). 

 

A Comissão Eleitoral reúne-se no primeiro dia 

após a sua designação para definição do modo 

de funcionamento da mesma (art. 8/2 RE).  

 

O mandato da Comissão Eleitoral começa com 

a sua designação e cessa com a entrega da 

acta final da validação, proclamação e 

divulgação dos resultados ou após a decisão 

das reclamações, caso seja aplicável (art. 8/1 

RE). 

 

 

3. Caderno Eleitoral 

 

O Caderno eleitoral será constituído pela lista 

de membros do CEP a qual deverá ser 

consonante com a lista de membros enviada à 



CTA, no âmbito das últimas actualizações de 

listas feitas pelos CEPs, a qual deverá ser 

afixada conjuntamente com a Convocatória. 

 

Os passos subsequentes deverão obedecer o 

cronograma em anexo ao presente guião. 

 

 

4. Requisitos de candidatura a Presidente do 

CEP 

 

4.1. O candidato a Presidente do CEP deverá 

advir de um membro efectivo da CTA, 

com pleno gozo dos seus direitos sociais 

e apresentada, por escrito, à Comissão 

Eleitoral correspondente, até ao 28 de 

Janeiro de 2021, mediante agendamento 

prévio.  

4.2. O Candidato deverá designar um 

mandatário. 

4.3. A Candidatura deve ser suportada por um 

mínimo de 10 membros do CEP, 

constantes do caderno eleitoral, devendo: 



4.3.1. Preencher a ficha de candidatura 

4.3.2. Juntar o manifesto eleitoral 

4.3.3. Curriculum empresarial 

4.3.4. Registo criminal actualizado 

4.3.5. Cópia do BI 

4.3.6. Foto tipo passe 

 

5. Calendário Eleitoral 

 

O Calendário eleitoral consta do documento 

em anexo e é parte integrante do presente 

Guião. 

 

6. Logística 

 

Os CEPs deverão se organizar para acolher o 

processo eleitoral o qual deve ocorrer nas 

instalações sede do CEP, salvo se as condições 

ditarem o contrário. 

 

A cerimónia de tomada de posse deverá 

ocorrer no próprio dia das eleições. 

 



Para quaisquer dúvidas sobre o processo e 

procedimentos poderão contactar a CTA, 

através do email udari@cta.org.mz 

 

 

Pela Melhoria do Ambiente de Negócios! 
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