
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS PARA O ENCONTRO COM OS 

PRESIDENTES DOS CEPS 

 

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, as 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.  

 

Os Estatutos da CTA, no art. quadrigésimo, 

definem o que é o CEP bem como os CEDs 

contudo, remetem as regras do seu 

funcionamento para o Regulamento específico. 

 

 

CTA - Confederação Das Associações 

Económicas De Moçambique 

 



Para a elaboração dos instrumentos normativos 

da CTA, de entre eles os que os estatutos 

preceituam, a CTA contratou serviços de 

consultoria externa, tendo sido após   o devido 

procurement adjudicado a KPMG e estando o 

Regulamento em elaboração. 

 

O Regulamento Eleitoral recentemente aprovado 

preconiza, no que concerne ao processo 

eleitoral, que a afixação das listas dos 

membros no pleno gozo dos direitos sociais 

deverá ser feita, para o caso em apreço, nas 

delegações da CTA – Vide art. 11 /1. 

 

Importa referir que a interpretação deste artigo, 

deve ser feita, com as necessárias adaptações, 

ao processo eleitoral dos CEPs e ter em 

consideração que a indicação dos demais 

detalhes sobre a composição e a forma de se 

tornar membro do CEP constará do respectivo 

Regulamento, ora em elaboração. 

 



Nestes termos, o art. 5 do Regulamento 

Eleitoral – sobre a capacidade Eleitoral activa - 

teria de ser lido em conjugação com o 

disposto no aludido Regulamento de 

funcionamento dos CEPs, em elaboração, pois, 

será neste onde se definirão quem são 

considerados membros efectivos do CEP que 

não se devem confundir com os membros da 

CTA. 

 

Para não se imperar o processo eleitoral dos 

CEPs e nem apressar a aprovação do 

Regulamento de Funcionamento dos CEPs, com 

todos os riscos daí-6 advenientes, embora este 

seja um instrumento cuja aprovação é da 

competência do Conselho Directivo, O Conselho 

Directivo deliberou que, à semelhança do 

processo eleitoral dos CEPs último, se trabalhe 

com a lista de membros activos que os CEPS 

têm-nos enviado sistematicamente e seriam 

essas listas que serviriam de base para o 

caderno eleitoral. 

 



A condução do processo eleitoral é feita pela 

Comissão Eleitoral nomeada pelo Conselho 

Directivo e, para o efeito, apela-se que cada 

um CEPS nos apresente propostas de nomes 

dos integrantes. 

 

O Processo Eleitoral irá decorrer na semana de 

15 de Fevereiro do corrente, conforme o 

calendário a ser apresentado. 

 

O Candidato a Presidente do CEP deverá advir 

de uma Associação membro da CTA e nos 

termos do Regulamento Eleitoral deverá ser 

apresentada, por escrito, à Comissão Eleitoral 

(art. 12/1 RE) e deve ser suportado por um 

mínimo de 10 membros que constam da lista 

de membros do CEP  (art 13/1 RE) . 

 

A cerimónia de tomada de posse será feita no 

mesmo dia das eleições. 

 

Serão feitas convocatórias para as eleições 

pelo que os CEPs devem se organizar para 



atender ao Processo e queremos contar com a 

colaboração de todos vós para que o processo 

seja justo, transparente e pacifico. 

 

 

 

Pela Melhoria do Ambiente de Negócios 

 

 

 

 


