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Pressbook 
DÍVIDAS OCULTAS  
Castel-Branco: Dívidas ocultas deviam ser declaradas "dívidas odiosas" 

https://www.dw.com/pt-002/castel-branco-d%C3%ADvidas-ocultas-deviam-ser-declaradas-d%C3%ADvidas-

odiosas/a-47612672 

 

Moçambique: Como fugir às dívidas ocultas? 

https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-como-fugir-%C3%A0s-d%C3%ADvidas-ocultas/a-47939883 

 

Moçambique processa Credit Suisse e Privinvest por causa das dívidas ocultas 

https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-processa-credit-suisse-e-privinvest-por-causa-das-

d%C3%ADvidas-ocultas/a-47730373 

 

Legalizada prisão preventiva de Ndambi Guebuza 

https://www.dw.com/pt-002/legalizada-pris%C3%A3o-preventiva-de-ndambi-guebuza/a-47569744 

 

CIP divulga nomes de outros suspeitos no caso Manuel Chang 

https://www.dw.com/pt-002/cip-divulga-nomes-de-outros-suspeitos-no-caso-manuel-chang/a-47004321 

 

Moçambique/Dívidas ocultas: Chang regressa ao tribunal à espera de decisão sobre extradição para os EUA 

https://www.dn.pt/lusa/interior/mocambiquedividas-ocultas-chang-regressa-ao-tribunal-a-espera-de-decisao-

sobre-extradicao-para-os-eua-10665338.html 

 

ONG moçambicana pede tratamento igual para todos os casos judiciais 

https://www.dn.pt/lusa/interior/ong-mocambicana-pede-tratamento-igual-para-todos-os-casos-judiciais-

10595890.html 

 

Amnistia pede "investigação imediata" a ameaças contra pesquisadora moçambicana 

https://www.dw.com/pt-002/amnistia-pede-investiga%C3%A7%C3%A3o-imediata-a-amea%C3%A7as-contra-
pesquisadora-mo%C3%A7ambicana/a-47315816 
 

Polícia tenta impedir actividade do CIP em Maputo 

http://pt.rfi.fr/mocambique/20190121-mocambique 

 

"Dia de Indignação Nacional" em Moçambique contra dívidas ocultas 

https://www.dw.com/pt-002/dia-de-indigna%C3%A7%C3%A3o-nacional-em-mo%C3%A7ambique-contra-

d%C3%ADvidas-ocultas/a-47357848 
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Moçambique: PGR pronuncia-se pela primeira vez sobre caso do ex-ministro Chang 

https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-pgr-pronuncia-se-pela-primeira-vez-sobre-caso-do-ex-

ministro-chang/a-46989092 

 

Jean Boustani, o libanês que "ultrapassou" Manuel Chang & companhia 

https://www.dw.com/pt-002/jean-boustani-o-liban%C3%AAs-que-ultrapassou-manuel-chang-companhia/a-

47017583 

 

Sociedade civil lança nova petição contra dívidas ocultas em Moçambique 

https://www.dw.com/pt-002/sociedade-civil-lan%C3%A7a-nova-peti%C3%A7%C3%A3o-contra-

d%C3%ADvidas-ocultas-em-mo%C3%A7ambique/a-47226862 

 

Moçambique: CIP exige suspensão da reestruturação das "dívidas ocultas" 

https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-cip-exige-suspens%C3%A3o-da-

reestrutura%C3%A7%C3%A3o-das-d%C3%ADvidas-ocultas/a-46975062 

 

Pedidos de extradição de Chang serão analisados em tribunais diferentes (recusado pedido do CIP) 

https://www.voaportugues.com/a/pedidos-de-extradi%C3%A7%C3%A3o-de-chang-ser%C3%A3o-analisados-

em-tribunais-diferentes/4817258.html 

 

Legalizada prisão preventiva de Ndambi Guebuza 

https://www.dw.com/pt-002/legalizada-pris%C3%A3o-preventiva-de-ndambi-guebuza/a-47569744 

 

Moçambique: PGR pronuncia-se pela primeira vez sobre caso do ex-ministro Chang 

https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-pgr-pronuncia-se-pela-primeira-vez-sobre-caso-do-ex-

ministro-chang/a-46989092 

 

Dívidas Ocultas: Governo sul-africano tem palavra final sobre extradição de Chang 

https://www.dw.com/pt-002/d%C3%ADvidas-ocultas-governo-sul-africano-tem-palavra-final-sobre-
extradi%C3%A7%C3%A3o-de-chang/a-48250842 
 

SECTOR DE ENERGIA 

ONG moçambicana pede anulação do aumento de preço da eletricidade 

https://www.dn.pt/lusa/interior/ong-mocambicana-pede-anulacao-do-aumento-de-preco-da-eletricidade-

10652340.html 
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Eletricidade de Moçambique aumenta preço da energia, tarifa social inalterada 

https://www.dn.pt/lusa/interior/eletricidade-de-mocambique-aumenta-preco-da-energia-tarifa-social-

inalterada-10644653.html 

 

Há esquemas de corrupção no sector de combustível e energia, diz o CIP 

https://www.voaportugues.com/a/h%C3%A1-esquemas-de-corrup%C3%A7%C3%A3o-no-sector-de-

combust%C3%ADvel-e-energia-diz-o-cip/4787068.html 

 

 

INDÚSTRIA EXTRACTIVA 

CIP: Leis fracas facilitam corrupção no setor mineiro em Moçambique 

https://www.dw.com/pt-002/cip-leis-fracas-facilitam-corrup%C3%A7%C3%A3o-no-setor-mineiro-em-

mo%C3%A7ambique/a-44825379 

 

Divulgação dos contratos de gás e petróleo na mira do CIP 

http://opais.sapo.mz/divulgacao-dos-contratos-de-gas-e-petroleo-na-mira-do-cip 

 

CIP queixa-se de intimidação da polícia na sua campanha contra dívidas ocultas 

http://opais.sapo.mz/cip-queixase-de-intimidacao-da-policia-na-sua-campanha-contra-dividas-ocultas 

 

Contratos da indústria extractiva são pouco transparentes, denuncia o CIP 

https://www.voaportugues.com/a/contratos-da-ind%C3%BAstria-extractiva-s%C3%A3o-pouco-transparentes-
denuncia-o-cip/4824307.html 
 

CICLONE IDAI 

Moçambique. Ajuda alimentar pode estar a ser desviada 

https://ionline.sapo.pt/652264 
 

Moçambique: Nyusi anuncia medidas para controlo do INGC, mas oposição minimiza 

https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-nyusi-anuncia-medidas-para-controlo-do-ingc-mas-
oposi%C3%A7%C3%A3o-minimiza/a-48121567 
 

Idai abranda crescimento de Moçambique 

http://pt.rfi.fr/mocambique/20190322-idai-abranda-crescimento-de-mocambique 
 
Moçambicanos exigem auditoria dos bens doados às vítimas do ciclone Idai 
https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambicanos-exigem-auditoria-dos-bens-doados-%C3%A0s-
v%C3%ADtimas-do-ciclone-idai/a-48069537 
 

FILHA DE CHANG 

Filha de Chang gastou 5.5 milhões de rands na compra de um luxuoso apartamento 
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https://www.voaportugues.com/a/filha-de-ex-ministro-chang-gastou-5-5-milh%C3%B5es-de-rands-na-compra-

de-um-luxuoso-apartamento-em-sandton/4777512.html 

 

Filha de Chang compra um apartamento de luxo 

http://jornaldeangola.sapo.ao/mundo/filha-de-chang-compra-um-apartamento-de-luxo 

 

Centro de Integridade Pública de Moçambique acusa Governo de ocultar operações financeiras 

https://www.rtp.pt/noticias/mundo/centro-de-integridade-publica-de-mocambique-acusa-governo-de-ocultar-

operacoes-financeiras_n1087352 

 

ONG moçambicana critica orçamento excessivo das eleições gerais de outubro 
https://www.dn.pt/lusa/interior/ong-mocambicana-critica-orcamento-excessivo-das-eleicoes-gerais-de-
outubro-10757987.html 
 

Moçambique/Dívidas ocultas: Privinvest alega prejuízo superior a 176 MEuro e processa Estado 
moçambicano 
https://www.dn.pt/lusa/interior/mocambiquedividas-ocultas-privinvest-alega-prejuizo-superior-a-176-meuro-
e-processa-estado-mocambicano--10799601.html 
 

Moçambique: Reclamações no arranque do recenseamento eleitoral 

https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-reclama%C3%A7%C3%B5es-no-arranque-do-
recenseamento-eleitoral/a-48336065 
 

Moçambique: Ex-dirigentes continuam sem cumprir pena, diz CIP 

https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-ex-dirigentes-continuam-sem-cumprir-pena-diz-cip/a-
48433544 
 
Fuga aos impostos em África chega aos 50 mil milhões de dólares por ano 
https://www.dw.com/pt-002/fuga-aos-impostos-em-%C3%A1frica-chega-aos-50-mil-milh%C3%B5es-de-
d%C3%B3lares-por-ano/a-48435739 
 
Moçambique: Seriedade e intransigência no combate a corrupção e impunidade ? 
https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-seriedade-e-intransig%C3%AAncia-no-combate-a-
corrup%C3%A7%C3%A3o-e-impunidade/a-48379060 
 
Dificuldades de recenseamento 
http://pt.rfi.fr/mocambique/20190422-dificuldades-de-recenseamento 
 
Caso Fátima Mimbire 
 
ONG moçambicana exige perda de mandato de deputada que pediu violação de ativista 
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/ong-mocambicana-exige-perda-de-mandato-de-deputada-que-pediu-
violacao-de-ativista_n1146585 
 
Moçambique: CIP exige cassação de deputada da FRELIMO 
https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-cip-exige-cassa%C3%A7%C3%A3o-de-deputada-da-
frelimo/a-48677881 
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Moçambique: Fátima Mimbire apresentou queixa contra deputada 
http://pt.rfi.fr/mocambique/20190510-mocambique-fatima-mimbire-apresentou-queixa-contra-deputada-
alice-tomas 
Frelimo critica deputada pelo comentário público 
http://jornaldeangola.sapo.ao/mundo/frelimo-critica-deputada-pelo-comentario-publico 
 
Ativista apresenta queixa contra deputada moçambicana que pediu a sua violação 
https://www.dn.pt/lusa/interior/ativista-apresenta-queixa-contra-deputada-mocambicana-que-pediu-a-sua-
violacao-10876223.html 
 
Ativista apresenta queixa contra deputada moçambicana que pediu a sua violação 
https://www.dn.pt/lusa/interior/ativista-apresenta-queixa-contra-deputada-mocambicana-que-pediu-a-sua-
violacao-10876223.html 
 
Moçambique: CIP exige cassação de deputada da FRELIMO 
https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-cip-exige-cassa%C3%A7%C3%A3o-de-deputada-da-
frelimo/a-48677881 
 

Conferência Internacional 

http://opais.sapo.mz/flavio-menete-defende-criacao-de-unidade-de-recuperacao-de-
activos?fbclid=IwAR1E9n1DwPe4iwWCLdZ2q6zZQDj2-qFShXhknCjrdtvfgV7gedf7YT7LngY 
 

CIP DENUNCIA MANIPULAÇÃO: MAIS 370 MIL VOTOS PARA CANDIDATO DA FRELIMO 
https://www.dw.com/pt-002/cip-denuncia-manipula%C3%A7%C3%A3o-mais-370-mil-
votos-para-candidato-da-frelimo/a-49139636 
 
https://www.dw.com/pt-002/cip-denuncia-manipula%C3%A7%C3%A3o-mais-370-mil-
votos-para-candidato-da-frelimo/a-49139636 
 
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/mocambique/mocambique-cip-denuncia-manipulacao-
com-mais-de-370-mil-votos-para-a-frelimo/ 
 
ATAQUE A CAMIÃO NO NORTE DE MOÇAMBIQUE FAZ 16 MORTOS 
https://africa21digital.com/2019/05/31/ataque-a-camiao-no-norte-de-mocambique-faz-16-
mortos/ 
 
MOÇAMBIQUE: CIP EXIGE CASSAÇÃO DE DEPUTADA DA FRELIMO 
https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-cip-exige-cassa%C3%A7%C3%A3o-de-
deputada-da-frelimo/a-48677881 
 
https://noticias.mmo.co.mz/2019/05/cip-exige-cassacao-de-deputada-alice-tomas.html 
 
http://pt.rfi.fr/mocambique/20190510-mocambique-fatima-mimbire-apresentou-queixa-
contra-deputada-alice-tomas 
 
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/partido-no-poder-em-mocambique-distancia-se-de-
comentario-violento-de-deputada_n1146299 
 
https://noticias.mmo.co.mz/2019/05/frelimo-distancia-se-do-comentario-feito-pela-deputada-
alice-tomas.html 
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https://www.dn.pt/lusa/interior/ativista-apresenta-queixa-contra-deputada-mocambicana-que-
pediu-a-sua-violacao-10876223.html 
 
http://jornaldeangola.sapo.ao/mundo/frelimo-critica-deputada-pelo-comentario-publico 
 
 
DFI: CIP ALERTA QUE O IMPACTO PODE ESTAR MUITO ALÉM DO ESTADO 
https://cartamz.com/index.php/politica/item/2259-dfi-cip-alerta-que-impacto-pode-estar-
muito-alem-do-esperado 
 
 

 

 

STV – Evento Endividamento Público 

 

 

STV – Dívidas Ocultas – Despacho de acusação do Ministério Público – Baltazar Fael 
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Miramar- Excessivo Orçamento do processo eleitoral – Inocência Mapisse 

 

Jornal Noticias – Para quê ter quatro milhões de membros que são gangsters? 

 

 

Jornal O País – CIP queixa-se de intimidação da polícia na sua campanha contra dívidas ocultas 
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Media fax – Privinvest processa Estado moçambicano e exige milhões de indemnização. 

 

 

Magazine Independente – Recuperação de activos só pode acontecer se houver vontade política 
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Alerta para entraves à observação eleitoral em Moçambique 
https://www.voaportugues.com/a/alerta-para-entraves-%C3%A0-observa%C3%A7%C3%A3o-
eleitoral-em-mo%C3%A7ambique/4993050.html 
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Aeroportos de Moçambique: "Fardo para as contas públicas" 
https://www.dw.com/pt-002/aeroportos-de-mo%C3%A7ambique-fardo-para-as-contas-
p%C3%BAblicas/a-49383748 
 
Caso Manuel Chang: A faca e o queijo agora na mão da sociedade civil moçambicana? 
https://www.dw.com/pt-002/caso-manuel-chang-a-faca-e-o-queijo-agora-na-m%C3%A3o-da-
sociedade-civil-mo%C3%A7ambicana/a-49517206 
 
RENAMO contesta censo eleitoral e pede intervenção do Conselho Constitucional 
https://www.dw.com/pt-002/renamo-contesta-censo-eleitoral-e-pede-interven%C3%A7%C3%A3o-
do-conselho-constitucional/a-49473418 
 
Moçambique: Renamo apresentada contestação a resultados do recenseamento eleitoral 
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/mocambique/mocambique-renamo-apresenta-contestacao-a-
resultados-do-recenseamento-eleitoral/ 
 

 

 

 
Eleições em Moçambique: Candidatos presidenciais finalizam a campanha em Nampula e Sofala 
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https://www.dw.com/pt-002/elei%C3%A7%C3%B5es-em-mo%C3%A7ambique-candidatos-presidenciais-
finalizam-a-campanha-em-nampula-e-sofala/a-50808836 
 

RENAMO responsabiliza FRELIMO pela morte de observador 
https://www.dw.com/pt-002/renamo-responsabiliza-frelimo-pela-morte-de-observador/a-50766015 
 
Corrupção na emissão de cartas de condução em Moçambique 
http://pt.rfi.fr/mocambique/20190929-corrupcao-na-emissao-de-cartas-de-conducao-em-mocambique 
 
Eleições em Moçambique: Observadores eleitorais com garantias de segurança 
https://www.dw.com/pt-002/elei%C3%A7%C3%B5es-em-mo%C3%A7ambique-observadores-eleitorais-com-
garantias-de-seguran%C3%A7a/a-50784621 
 
Foi uma campanha eleitoral mortífera 
https://www.publico.pt/2019/10/14/mundo/entrevista/campanha-eleitoral-mortifera-1889861 
 
ONG estima que tenham morrido 44 pessoas durante a campanha eleitoral em Moçambique 
https://www.impala.pt/noticias/politica/ong-estima-que-tenham-morrido-44-pessoas-durante-a-
campanha-eleitoral-em-mocambique/ 
 
Eleições em Moçambique: Alargado prazo para o encerramento de algumas urnas 
https://www.dw.com/pt-002/eleições-em-moçambique-alargado-prazo-para-o-encerramento-de-
algumas-urnas/a-50846004 
 
Gerais: Momade mostra evidências de fraude e avisa “é isto que provocou as hostilidades militares” 
http://www.verdade.co.mz/destaques/democracia/69328-gerais-momade-mostra-evidencias-de-fraude-
e-avisa-e-isto-que-provocou-as-hostilidades-militares 
 
Eleições calmas mas com certos casos anómalos em Moçambique 
http://pt.rfi.fr/mocambique/20191015-eleicoes-calmas-mas-com-certos-casos-anomalos-em-
mocambique 
 
Moçambique. Nyusi votou e apelou à serenidade 
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/mocambique-nyusi-votou-e-apelou-a-serenidade_a1179168 
 
Moçambique vai às urnas dois meses após acordo de paz 
https://oglobo.globo.com/mundo/mocambique-vai-as-urnas-dois-meses-apos-acordo-de-paz-24017042 
 
Tentativas de manipulação marcam votação em Moçambique 
https://www.voaportugues.com/a/tentativas-de-manipula%C3%A7%C3%A3o-marcam-
vota%C3%A7%C3%A3o-em-mo%C3%A7ambique/5124784.html 
 
 
VOTAÇÃO NAS PRIMEIRAS HORAS FOI ORDEIRA – OBSERVADORES 
https://www.abola.pt/nnh/Noticias/Ver/810057 
 
 
Minuto a Minuto: Contagem de votos em Moçambique 
https://www.dw.com/pt-002/minuto-a-minuto-contagem-de-votos-em-mo%C3%A7ambique/a-
50849991 
 
Moçambique: Observadores relatam dez tentativas de fraude com boletins de voto extra 
https://www.dn.pt/mundo/mocambique-observadores-relatam-dez-tentativas-de-fraude-com-boletins-
de-voto-extra-11408719.html 
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Moçambique/Eleições: ONG denuncia tentativas de fraude a favor da Frelimo 
https://africa21digital.com/2019/10/15/mocambique-eleicoes-ong-denuncia-tentativas-de-fraude-a-
favor-da-frelimo/ 
 
Observadores relatam dez tentativas de fraude com boletins de voto extra 
https://noticias.mmo.co.mz/2019/10/observadores-relatam-dez-tentativas-de-fraude-com-boletins-de-
voto-extra.html#ixzz62VN21360 
 
Tensions high as Mozambique votes in high-stakes elections 
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/tensions-high-mozambique-gears-high-stakes-elections-
191014100847804.html 
 
Mozambique Counts Votes Amid Sporadic Protests 
https://www.nytimes.com/aponline/2019/10/16/world/africa/ap-af-mozambique-elections.html 
 
Moçambique/Eleições: ONG denuncia tentativas de fraude a favor da Frelimo 
https://africa21digital.com/2019/10/15/mocambique-eleicoes-ong-denuncia-tentativas-de-fraude-a-
favor-da-frelimo/ 
 
"Foram as piores eleições de sempre de Moçambique", diz investigador britânico 
https://www.dw.com/pt-002/foram-as-piores-elei%C3%A7%C3%B5es-de-sempre-de-
mo%C3%A7ambique-diz-investigador-brit%C3%A2nico/a-50876399 
 
"Foram as piores eleições de sempre de Moçambique", diz investigador britânico 
https://www.dw.com/pt-002/foram-as-piores-elei%C3%A7%C3%B5es-de-sempre-de-
mo%C3%A7ambique-diz-investigador-brit%C3%A2nico/a-50876399 
 
Moçambique: CIP fala em fraude refinada 
http://pt.rfi.fr/mocambique/20191016-mocambique-cip-fala-em-fraude-refinada 
 
Pós-eleições: CIP antecipa nova crise política em Moçambique 
https://www.dw.com/pt-002/p%C3%B3s-elei%C3%A7%C3%B5es-cip-antecipa-nova-crise-
pol%C3%ADtica-em-mo%C3%A7ambique/a-51027759 
 
Escândalo das dívidas ocultas: Corrupção do Governo de Moçambique emerge no 
julgamento 
https://www.voaportugues.com/a/nova-iorque-corrup%C3%A7%C3%A3o-do-governo-de-
mo%C3%A7ambique-destacada-no-julgamento-do-esc%C3%A2ndalo-das-d%C3%ADvidas-
ocultas-/5145320.html 
 
Missão da União Europeia condena ataque mortal a observador 
https://noticias.mmo.co.mz/2019/10/missao-da-uniao-europeia-condena-ataque-
mortal-a-observador.html#ixzz64ID4bVIp 
 
Missão da CPLP de observação às eleições gerais no terreno a partir de quarta-feira 
https://observador.pt/2019/10/08/missao-da-cplp-de-observacao-as-eleicoes-gerais-no-
terreno-a-partir-de-quarta-feira/ 
 
Moçambique/Eleições: Missão da União Europeia condena ataque mortal a observador 
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https://www.impala.pt/noticias/politica/mocambiqueeleicoes-missao-da-uniao-europeia-
condena-ataque-mortal-a-observador/ 
 
FRELIMO acusada de receber 10 milhões de dólares das dívidas ocultas 
https://www.dw.com/pt-002/frelimo-acusada-de-receber-10-milh%C3%B5es-de-
d%C3%B3lares-das-d%C3%ADvidas-ocultas/a-51039795 
 
Dívidas Ocultas: Frelimo recebeu 10 milhões de dólares, revelam documentos apresentados 
em tribunal americano 
https://www.voaportugues.com/a/d%C3%ADvidas-ocultas-frelimo-recebeu-10-
milh%C3%B5es-de-d%C3%B3lares-revelam-documentos-apresentados-em-tribunal-
americano-/5143973.html 
 
Moçambique: Frelimo recebeu dez milhões de dólares através das dívidas ocultas 
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/mocambique/mocambique-frelimo-recebeu-dez-
milhoes-de-dolares-atraves-das-dividas-ocultas/ 
 
Moçambique: Empresa acusada de corrupção pagou dez milhões à Frelimo em 2014 
http://portocanal.sapo.pt/noticia/199902 
 
Empresa acusada de corrupção pagou dez milhões à Frelimo em 2014 
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/empresa-acusada-de-corrupcao-pagou-dez-milhoes-a-
frelimo-em-2014_n1182292 
 
"Órgãos eleitorais foram capturados pela Frelimo" 
http://pt.rfi.fr/mocambique/20191030-orgaos-eleitorais-foram-caputarados-pela-frelimo 
 
Eleições em Moçambique: Candidatos presidenciais finalizam a campanha em Nampula e Sofala 
https://www.dw.com/pt-002/elei%C3%A7%C3%B5es-em-mo%C3%A7ambique-candidatos-presidenciais-
finalizam-a-campanha-em-nampula-e-sofala/a-50808836 
 
RENAMO responsabiliza FRELIMO pela morte de observador 
https://www.dw.com/pt-002/renamo-responsabiliza-frelimo-pela-morte-de-observador/a-50766015 
 
Corrupção na emissão de cartas de condução em Moçambique 
http://pt.rfi.fr/mocambique/20190929-corrupcao-na-emissao-de-cartas-de-conducao-em-mocambique 
 
Eleições em Moçambique: Observadores eleitorais com garantias de segurança 
https://www.dw.com/pt-002/elei%C3%A7%C3%B5es-em-mo%C3%A7ambique-observadores-eleitorais-com-
garantias-de-seguran%C3%A7a/a-50784621 
 
Foi uma campanha eleitoral mortífera 
https://www.publico.pt/2019/10/14/mundo/entrevista/campanha-eleitoral-mortifera-1889861 
 
ONG estima que tenham morrido 44 pessoas durante a campanha eleitoral em Moçambique 
https://www.impala.pt/noticias/politica/ong-estima-que-tenham-morrido-44-pessoas-durante-a-campanha-
eleitoral-em-mocambique/ 
 
Eleições em Moçambique: Alargado prazo para o encerramento de algumas urnas 
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https://www.dw.com/pt-002/eleições-em-moçambique-alargado-prazo-para-o-
encerramento-de-algumas-urnas/a-50846004 
 
Gerais: Momade mostra evidências de fraude e avisa “é isto que provocou as hostilidades 
militares” 
http://www.verdade.co.mz/destaques/democracia/69328-gerais-momade-mostra-
evidencias-de-fraude-e-avisa-e-isto-que-provocou-as-hostilidades-militares 
 
Eleições calmas mas com certos casos anómalos em Moçambique 
http://pt.rfi.fr/mocambique/20191015-eleicoes-calmas-mas-com-certos-casos-anomalos-
em-mocambique 
 
Moçambique. Nyusi votou e apelou à serenidade 
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/mocambique-nyusi-votou-e-apelou-a-
serenidade_a1179168 
 
Moçambique vai às urnas dois meses após acordo de paz 
https://oglobo.globo.com/mundo/mocambique-vai-as-urnas-dois-meses-apos-acordo-de-
paz-24017042 
 
Moçambique vai hoje a votos num clima democrático "pantanoso" 
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/politica/detalhe/mocambique-vai-hoje-a-
votos-num-clima-democratico-pantanoso 
 
Tentativas de manipulação marcam votação em Moçambique 
https://www.voaportugues.com/a/tentativas-de-manipula%C3%A7%C3%A3o-marcam-
vota%C3%A7%C3%A3o-em-mo%C3%A7ambique/5124784.html 
 
VOTAÇÃO NAS PRIMEIRAS HORAS FOI ORDEIRA – OBSERVADORES 
https://www.abola.pt/nnh/Noticias/Ver/810057 
 
Minuto a Minuto: Contagem de votos em Moçambique 
https://www.dw.com/pt-002/minuto-a-minuto-contagem-de-votos-em-
mo%C3%A7ambique/a-50849991 
 
Moçambique: Observadores relatam dez tentativas de fraude com boletins de voto extra 
https://www.dn.pt/mundo/mocambique-observadores-relatam-dez-tentativas-de-fraude-
com-boletins-de-voto-extra-11408719.html 
 
Moçambique/Eleições: ONG denuncia tentativas de fraude a favor da Frelimo 
https://africa21digital.com/2019/10/15/mocambique-eleicoes-ong-denuncia-tentativas-de-
fraude-a-favor-da-frelimo/ 
 
Observadores relatam dez tentativas de fraude com boletins de voto extra 
https://noticias.mmo.co.mz/2019/10/observadores-relatam-dez-tentativas-de-fraude-
com-boletins-de-voto-extra.html#ixzz62VN21360 
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Tensions high as Mozambique votes in high-stakes elections 
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/tensions-high-mozambique-gears-high-stakes-
elections-191014100847804.html 
 

 
 
 
Mozambique Counts Votes Amid Sporadic Protests 
https://www.nytimes.com/aponline/2019/10/16/world/africa/ap-af-mozambique-
elections.html 
 
 

 
 
Moçambique/Eleições: ONG denuncia tentativas de fraude a favor da Frelimo 
https://africa21digital.com/2019/10/15/mocambique-eleicoes-ong-denuncia-tentativas-de-
fraude-a-favor-da-frelimo/ 
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"Foram as piores eleições de sempre de Moçambique", diz investigador britânico 
https://www.dw.com/pt-002/foram-as-piores-elei%C3%A7%C3%B5es-de-sempre-de-
mo%C3%A7ambique-diz-investigador-brit%C3%A2nico/a-50876399 
 
Moçambique: CIP fala em fraude refinada 
http://pt.rfi.fr/mocambique/20191016-mocambique-cip-fala-em-fraude-refinada 
 
Pós-eleições: CIP antecipa nova crise política em Moçambique 
https://www.dw.com/pt-002/p%C3%B3s-elei%C3%A7%C3%B5es-cip-antecipa-nova-crise-
pol%C3%ADtica-em-mo%C3%A7ambique/a-51027759 
 
Escândalo das dívidas ocultas: Corrupção do Governo de Moçambique emerge no 
julgamento 
https://www.voaportugues.com/a/nova-iorque-corrup%C3%A7%C3%A3o-do-governo-de-
mo%C3%A7ambique-destacada-no-julgamento-do-esc%C3%A2ndalo-das-d%C3%ADvidas-
ocultas-/5145320.html 
 
Missão da União Europeia condena ataque mortal a observador 
https://noticias.mmo.co.mz/2019/10/missao-da-uniao-europeia-condena-ataque-
mortal-a-observador.html#ixzz64ID4bVIp 
 
Missão da CPLP de observação às eleições gerais no terreno a partir de quarta-feira 
https://observador.pt/2019/10/08/missao-da-cplp-de-observacao-as-eleicoes-gerais-no-
terreno-a-partir-de-quarta-feira/ 
 
Moçambique/Eleições: Missão da União Europeia condena ataque mortal a observador 
https://www.impala.pt/noticias/politica/mocambiqueeleicoes-missao-da-uniao-europeia-
condena-ataque-mortal-a-observador/ 
 
FRELIMO acusada de receber 10 milhões de dólares das dívidas ocultas 
https://www.dw.com/pt-002/frelimo-acusada-de-receber-10-milh%C3%B5es-de-
d%C3%B3lares-das-d%C3%ADvidas-ocultas/a-51039795 
 
Dívidas Ocultas: Frelimo recebeu 10 milhões de dólares, revelam documentos 
apresentados em tribunal americano 
https://www.voaportugues.com/a/d%C3%ADvidas-ocultas-frelimo-recebeu-10-
milh%C3%B5es-de-d%C3%B3lares-revelam-documentos-apresentados-em-tribunal-
americano-/5143973.html 
 
Moçambique: Frelimo recebeu dez milhões de dólares através das dívidas ocultas 
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/mocambique/mocambique-frelimo-recebeu-dez-
milhoes-de-dolares-atraves-das-dividas-ocultas/ 
 
Moçambique: Empresa acusada de corrupção pagou dez milhões à Frelimo em 2014 
http://portocanal.sapo.pt/noticia/199902 
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Empresa acusada de corrupção pagou dez milhões à Frelimo em 2014 
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/empresa-acusada-de-corrupcao-pagou-dez-milhoes-a-
frelimo-em-2014_n1182292 
 
"Órgãos eleitorais foram capturados pela Frelimo" 
http://pt.rfi.fr/mocambique/20191030-orgaos-eleitorais-foram-caputarados-pela-frelimo 
 
Moçambique: CIP fala em fraude refinada 
http://pt.rfi.fr/mocambique/20191016-mocambique-cip-fala-em-fraude-refinada 
 
Dívidas ocultas: Filipe Nyusi recebeu um milhão de dólares, diz Jean Boustani 
 https://noticias.mmo.co.mz/2019/11/dividas-ocultas-filipe-nyusi-recebeu-um-milhao-
de-dolares-diz-jean-boustani.html#ixzz660Y8gi7p 
 
 


