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Festival de enchimento de 
urnas à escala nacional
O Centro de Integridade Públi-
ca (CIP) denuncia que “houve 
enchimento de urnas genera-
lizado em todos os distritos” 
durante as eleições realizadas 
no passado dia 15 deste Outu-
bro, em Moçambique.
O CIP diz que esta prática 
aconteceu tanto através da 
introdução física de boletins 
de votos extras nas urnas ou 
através da adulteração de 
editais de apuramento par-
cial, atribuindo a Filipe Nyu-
si (candidato à Presidência 
da República pelo partido 
Frelimo) mais votos do que 
os depositados nas urnas. 
Para consubstanciar a sua 
alegação, o CIP refere, atra-
vés do seu boletim ofi cial 
que publica por ocasião des-
te processo eleitoral, que 19 
dos 138 distrito...
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Há pessoas que foram encontradas com boletins de voto extras e durante as contagens 
houve relatos de vários boletins de voto dobrados juntos, sinal de que foram introduzidos 
juntos - CIP

O Centro de Integridade 
Pública (CIP) denuncia que 
“houve enchimento de ur-
nas generalizado em todos 
os distritos” durante as elei-
ções realizadas no passado 
dia 15 deste Outubro, em 
Moçambique.
O CIP diz que esta prática 
aconteceu tanto através da 
introdução física de boletins 
de votos extras nas urnas ou 
através da adulteração de 
editais de apuramento par-
cial, atribuindo a Filipe Nyusi 
(candidato à Presidência da 
República pelo partido Fre-
limo) mais votos do que os 
depositados nas urnas. 
Para consubstanciar a sua 
alegação, o CIP refere, atra-
vés do seu boletim oficial 
que publica por ocasião des-
te processo eleitoral, que 19 
dos 138 distritos tiveram 
uma afluência de acima de 
75% e mais de 80% dos vo-
tos foram para Filipe Nyusi.
Em Gaza, muitos dos fantas-
mas votaram – houve assem-
bleias de voto sem filas ao 
longo do dia, mas mostram 
altos índices de participação 
e quase todos votos para a 
Frelimo, salienta a fonte
Acrescenta o mesmo bole-
tim que “em todo o país, há 
mais votos para Presidente 
do que para a Assembleia da 
República, e os votos extras 
são todos para Nyusi – pro-
vavelmente resultado de 
muitas pessoas em todo o 
país terem introduzido bo-
letins de voto extras nas ur-
nas”.
“Há pessoas que foram en-
contradas com boletins de 
voto extras e durante as 
contagens houve relatos de 

fantasmas em Gaza e limita-
ções de recenseamento na 
Zambézia”, recorda o bole-
tim.
A fonte enfatiza alegadas res-
trições ilegais à credenciação 
da observação e os delega-
dos dos partidos como tendo 
concorrido para tornar “mui-
to mais difícil monitorar a 
votação, a contagem e a mo-
vimentação dos boletins de 
voto para os distritos. Os de-
legados dos partidos foram 
detidos por reclamar sobre o 
enchimento das urnas ou in-
timidados para permanecer 
calados”.
“O enchimento das urnas é 
apenas uma pequena parte 
de uma fraude generalizada 
e que teve muitas formas”. 
A publicação que temos es-
tado a citar diz que possui 
evidências dando como se-
guro que em 138 dos 160 
distritos apresentam uma 
ideia sobre fraudes que é 
significativamente grande 
e permitem fazer uma es-
timativa inicial do impacto 
de enchimento das urnas. 
“Estimamos que houve pelo 
menos 282.000 votos falsos 
para Filipe Nyusi introduzi-
dos nas urnas”.
“Ressalvamos que estes são 
apenas os aspectos que são 
imediatamente notáveis nos 
números e não minimizam 
outras formas de fraude que 
também possam ter aumen-
tado o número de votos para 
Nyusi”, sublinha a publicação 
do CIP. 
O CIP promete para breve 
“um relatório mais detalhado 
e abrangente” sobre a ilicitu-
des que marcaram estas sex-
tas eleições gerais e terceiras 

provinciais, adiantando, no 
entanto, “uma estimativa 
rápida”, com base na análi-
se de três fontes diferentes 
que deram votos falsos a 
Nyusi, a saber:
Votos a mais para Presiden-
te: nossa primeira verifica-
ção foi onde havia votos a 
mais nas urnas, porque as 
pessoas introduzem votos 
extras com pressa e a prio-
ridade é garantir mais votos 
para o presidente, deixando 
para o segundo plano os vo-
tos para as eleições legisla-
tivas. 
Os dados de 138 dos 160 
distritos mostram que Filipe 
Nyusi obteve 267 000 votos 
a mais nas eleições presi-
denciais do que a Frelimo 
nas eleições legislativas. 
Mas também observamos 
que havia 147.000 votos em 
branco e inválidos nas elei-
ções legislativas, sugerindo 
que essas pessoas podem 
ter votado no presidente, 
mas colocando um voto em 
branco ou inválido na urna 
das legislativas.
Restam 120.000 votos 
(cerca de 1% do total) não 
contabilizados, o que su-
gere que sejam boletins ou 
votos adicionados ao total 
presidencial, sem adicio-
nar os mesmos para as le-
gislativas. Mas isto deixa 
de fora aqueles casos em 
que houve adição de votos 
tanto para a Frelimo como 
para o seu candidato presi-
dencial.
Afluência muito alta: exis-
te apenas um distrito com 
uma participação inferior 
a 30%. A participação na-
cional é de cerca de 52% e 

Festival de enchimento de urnas à escala nacional

vários boletins de voto do-
brados juntos, sinal de que 
foram introduzidos juntos”, 
diz o boletim do CIP.
A fonte refere ainda que 
houve muitas formas de má 
conduta nestas eleições, 
agravadas por restrições ile-
gais à observação indepen-
dente. 
Na passada sexta-feira o 
periódico do CIP escreveu 
sobre o papel do “controlo 
descentralizado e da intimi-
dação”. 
“Um importante líder da so-
ciedade civil foi assassinado 
pela polícia; líderes do par-
tido da oposição foram mor-
tos a tiros. A União Europeia 
falou de ‘clima de medo’. As 
leis foram violadas e a inti-
midação foi intensificada, 
começando com o recensea-
mento, que incluía eleitores 

Ressalvamos que 
estes são apenas 
os aspectos que 

são imediatamente 
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números e não 
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Escreva-nos para o espaço reservado às 
Cartas dos leitores.
As missivas não devem conter mais de 500 
palavras.
As cartas destinadas a esta secção devem 
indicar o nome verdadeiro e a morada do 
autor, bem como um número telefónico de 
contacto. O Cm reserva-se o direito de selec-
cionar e eventualmente reduzir os textos não 
solicitados e não prestará informação postal 
sobre eles.

 

a votação geralmente tem 
o que é chamado de “dis-
tribuição normal”, o que 
significa que a participa-
ção deve mostrar a mesma 
distribuição acima e abaixo 
52%. Portanto, qualquer 
distrito com uma partici-
pação acima de 75% é sus-
peito. Um número incrível 
de 19 dos 138 distritos tem 
uma participação acima de 
75%, e Nyusi ganhou em 
todos estes distritos com 
mais de 80% para Nyusi.
Os oito distritos com maior 
participação são os mesmos 
que tiveram enchimento de 
urnas nas eleições passadas, 
6 em Gaza e 2 em Tete. Em 
Gaza, são Chigubo (97% de 
participação, 100% para 
Nyusi), Chicualacuala (96%, 
99%), Mabalane (92%, 
99%), Mapai (91%, 99%), 
Guijá (90%, 98%).) e Mas-
singir (88%, 99%). Em Tete, 
os dois distritos notórios 
são Zumbo (91% de parti-
cipação, 89% para Nyusi) 
e Changara (86%, 96%). 
Outros com mais de 75% 
de participação incluem 
KaNyaka na cidade de Ma-
puto, Funhalouro em Inham-
bane, Muanza em Sofala e 
Tambara em Manica.
Se assumirmos que todos os 

votos acima de 75% da par-
ticipação são enchimento 
de urnas para Nyusi, o total 
é de 46.000 votos de enchi-
mento.
Fantasmas de Gaza: a ve-
rificação a seguir é sobre 
os eleitores fantasmas 
em Gaza. Estimamos que 
235.000 dos eleitores fan-
tasmas – pessoas a mais 
recenseadas acima do nú-
mero de adultos em idade 
eleitoral – estavam em qua-
tro distritos: Bilene, Chibu-
to, Chókwè e Mandlakazi. 
Em Chókwè, a participação 
neste ano foi a mesma de 
2014, por isso assumimos 
que a mesma proporção de 
fantasmas votou. Mas nos 
outros três, a participação 
foi significativamente baixa, 
muitos fantasmas não vota-
ram. Estimamos que nesses 
quatro distritos 118.000 
fantasmas votaram.
Combinando as três fontes 
de enchimento de urnas, 
votos a mais para Nyusi nas 
assembleias de voto, mais 
de 75% de participação e 
os eleitores fantasmas em 
Gaza, estimamos que houve 
pelo menos 282.000 votos 
extras para Nyusi – 5% do 
total dos votos.

A RENAMO reiterou esta 
segunda-feira em Maputo 
a rejeição dos resultados 
das eleições de 15 deste 
Outubro e apresentou um 
caderno reivindicativo ao 
Governo, no qual pontifi-
cam seis pontos, para se 
ultrapassar o imbróglio 
eleitoral.
Entre o rol de exigências 
apresentadas, em decla-
ração, no final da reunião 
do Conselho Nacional da 
RENAMO, realizada esta 
segunda-feira em Maputo 
avultam as seguintes:
- Não aceitar nem reco-
nhecer os resultados da 
votação realizada no dia 
15 de Outubro de 2019 e 
por consequência exigir 
a reposição da verdade 
eleitoral negada ao povo 
moçambicano em virtu-
de das graves irregulari-
dades que mancharam o 
processo na sua plenitu-
de;
- Instar a todos os moçam-
bicanos a não aceitarem a 
mega-fraude eleitoral;
- Exigir a libertação imedia-
ta e incondicional de todos 
os membros da RENAMO 
arbitrariamente detidos ao 
longo de todo o processo 
eleitoral;
- Que o Presidente da Re-
pública, na sua qualidade 
de Chefe de Estado, garan-
te da Constituição da Re-
pública e Comandante em 
Chefe das Forças de Defe-
sa e Segurança esclareça 
publicamente a proveni-
ência dos votos e urnas 
na posse dos membros do 
partido Frelimo, seu par-
tido fora do circuito dos 
órgãos eleitorais e escla-
reça igualmente a quem 
servem as Forças de Defe-
sa e Segurança que osten-

sivamente e com fundos 
públicos se posicionaram 
em prejuízo da vontade 
popular; 
- Exigir à Comissão Nacio-
nal de Eleições que escla-
reça publicamente a circu-
lação de boletins de voto 
fora do circuito dos órgãos 
eleitorais;
- Encetar diligências jun-
to da sociedade moçam-
bicana e da comunidade 
internacional de modo a 
encontrar soluções para a 
reposição da verdade elei-
toral.
Esta segunda-feira, ao dis-
cursar na sessão da abertu-
ra da reunião do Conselho 
Nacional, Ossufo Momade 
alegou estar a ser “pressio-
nado” por “todos os qua-
drantes da sociedade mo-
çambicana para fazer tudo 
em prol da verdade elei-
toral”, face à “escandalosa 
fraude”.
“O partido RENAmO [Re-
sistência Nacional Mo-
çambicana] tem estado a 
receber pressão de todos 
os quadrantes da socieda-
de moçambicana e não só 
de modo a fazermos tudo 
para repor a verdade elei-
toral”, declarou Ossufo 
Momade.
“Contrariamente a essa 
vontade comum e genu-
ína [de eleições livres, 
justas e transparentes], 
tivemos, vergonhosa-
mente, as eleições mais 
fraudulentas jamais vis-
tas no nosso país e no 
mundo inteiro”, frisou 
Ossufo Momade.
O país, prosseguiu, deve 
ultrapassar o litígio ema-
nado do processo eleitoral, 
a bem da paz e da reconci-
liação nacional.

RENAMO apresenta 
caderno reivindicativo

frase
O futuro é como o papel em branco em que podemos escre-
ver e desenhar o que queremos
- marquês de maricá (1773-1848), escritor e político

redacção

redacção
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O presidente do município 
de Joanesburgo, Herman 
mashaba, resignou nesta 
segunda-feira do cargo de 
Mayor da maior cidade e co-
ração económico-industrial 
da África do Sul. 
Mashaba fora eleito Mayor 
de Joanesburgo pela ban-
deira da Aliança Democrá-
tica (AD ou DA, na sigla em 
inglês) em 2016 durante 
as eleições municipais, 
nas quais o ANC perdeu o 
controlo de Joanesburgo e 
Pretória, duas grandes ci-
dades da província de Gau-
teng, a mais rica da África 
do Sul.
A sua resignação surge na 
sequência de eleições in-
ternas do seu partido reali-
zadas neste fi m-de-semana, 
nas quais a histórica militan-
te do partido Helen Zille foi 
eleita presidente da mesa 
da assembleia do Conselho 
Federal, um órgão poderoso 
da Aliança Democrática em 
substituição de John Self, 
que passa a liderar o depar-
tamento de governação no 
partido. 
Para Herman Mashaba, a 
eleição de Helen Zille, anti-
ga governadora da província 
do Cabo Ocidental pela DA, 
mostra que o partido foi to-

“Inimigo” dos 
imigrantes demite-se 
em Joanesburgo

mado pela extrema esquer-
da branca, apesar de ser 
liderado por mmusi maima-
ne, jovem negro casado com 
uma branca.
Maimane aceitou a resig-
nação de Herman Mashaba 

com efeito a partir de 27 de 
Novembro próximo. 

O lado xenófobo 
de mashaba
Herman Mashaba, empresá-
rio transformado em político 
da oposição, teve relaciona-
mento crispado com a co-
munidade de imigrantes em 
Joanesburgo, por defender 
a deportação dos estrangei-
ros sem documentos legais 
para seus países de origem, 
alegando que estavam a di-
lapidar recursos destinados 
a sul-africanos.
Durante o seu mandato or-
denou despejos de imigran-
tes em edifícios abandados 
na cidade de Joanesburgo 
que serviam de abrigo a imi-
grantes ilegais, incluindo 
sul-africanos indigentes. 
Herman Mashaba dizia que 
nigerianos usavam edifícios 
abandonados para comércio 
de drogas pesadas.
Em Agosto e Setembro 
últimos, a cidade de Joanes-
burgo foi assolada por vio-
lentos ataques de xenofobia 
contra imigrantes, particu-
larmente africanos.
Mais de 500 moçambicanos 
foram afectados, alguns dos 
quais perderam quase todos 
os seus bens e 138 regres-
saram ao seu pais de origem 
em transporte patrocinado 
pelo governo moçambicano. 
Alguns nigerianos também 
foram ao seu país, num voo 
fretado por um empresário 
nigeriano.
Herman Mashaba declarou 
guerra sem quartel contra 
corrupção no município e 
cancelou vários projectos 
iniciados pela anterior ad-
ministração municipal do 

ANC alegando que envolvia 
subornos de fi liados do ANC.
Para o ANC, partido no poder 
na África do Sul e principal 
adversário da Aliança De-
mocrática, Herman Mashaba 
deixou o cargo de Mayor, por 
causa de incompetência na 
gestão da chamada cidade 
de ouro. 
Ele está a fugir da desorgani-
zação que criou em Joanes-
burgo – disse um membro 
sénior do ANC falando para 
a rádio SAFM logo depois da 
queda de Mashaba.
Alguns analistas consideram 
que a Aliança Democrática 
procura reconciliar-se com 
as suas bases brancas desi-
ludidas com a liderança de 
Mmusi Maimane. 
O partido sofreu derrota nas 
eleições gerais realizadas 
em Maio último reduzindo o 
número de seus deputados 
no parlamento nacional e 
nas assembleias provinciais. 
A nova presidente da mesa 
da assembleia do conselho 
federal, Helen Zille, foi afas-
tada da governação do Cabo 
Ocidental logo depois de 
perder a liderança do par-
tido para Mmusi Mainane e 
envolveu-se em polémica 
depois de ter postado nas 
redes sociais que existem 
algumas coisas boas criadas 
pelo regime do apartheid na 
África do Sul. 
Ela foi censurada pela lide-
rada do partido, mas alguns 
membros seniores da DA so-
lidarizam-se com ela e nes-
te fi m-de semana foi eleita 
presidente da mesa da as-
sembleia do órgão mais po-
deroso do partido.
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destinados a 
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O G7 acredita que 
nenhum projecto 

global de 
stablecoin deve 

entrar em 
operação até 

que os desafios 
e riscos legais, 
regulatórios e 
de supervisão

negócios

Os planos do Facebook de 
lançar a sua criptomoeda 
libra enfrentaram um novo 
obstáculo na quinta-feira 
(101019), quando o G7 dis-
se que as chamadas “sta-
blecoins” não deveriam ser 
lançadas até que os riscos 
internacionais profundos 
que representam sejam re-
solvidos, soube-se da Reu-
ters.
Quando lançadas em larga 
escala, as stablecoins – mo-
edas digitais geralmente 
apoiadas por dinheiro tra-
dicional e outros activos - 
podem ameaçar o sistema 
monetário e a estabilidade 
financeira do mundo, disse 
um grupo de trabalho do 
G7 em um relatório para 
ministros de finanças reu-
nidos em Washington para 
reuniões do FMI e do Banco 
Mundial.
A tecnologia emergente, 
que actualmente não é re-
gulamentada, como outras 
criptomoedas, também 
pode dificultar os esforços 
internacionais para comba-
ter a lavagem de dinheiro 
e o financiamento do terro-
rismo, além de criar proble-
mas de segurança cibernéti-
ca, tributação e privacidade, 
segundo o relatório.
“O G7 acredita que nenhum 
projecto global de stable-
coin deve entrar em ope-
ração até que os desafios e 
riscos legais, regulatórios 
e de supervisão” sejam 
abordados, disse o grupo 
de trabalho, presidido pelo 
membro do conselho do 
Banco Central Europeu Be-
noit Coeure.

“Espera-se que as entida-
des do sector privado que 
elaboram acordos sobre 
stablecoins abordem uma 
ampla gama de desafios e 
riscos legais, regulatórios 
e de supervisão”, acrescen-
tou o relatório.
Em resposta, a Associação 
Libra que apoia a criptomo-
eda disse que está compro-
metida em trabalhar com 
reguladores.
A libra foi projectada para 
respeitar a soberania na-
cional sobre a política mo-
netária, bem como as re-
gras contra a lavagem de 
dinheiro e outros esforços 
para impedir finanças ilíci-
tas, afirmou a entidade em 
comunicado.
Em meio a um rigoroso 
controlo regulatório, as 21 
empresas que apoiam a li-
bra comprometeram-se na 
segunda-feira a avançar 
com o projecto, ignorando 
a deserção de um quarto 
dos seus membros origi-
nais, incluindo as gigantes 
de pagamentos Visa e Mas-
tercard.

Alemanha critica 
Entretanto, o ministro das 
Finanças da Alemanha, Olaf 
Scholz, redobrou na passada 
sexta-feira (18Out19) as suas 
críticas aos planos do Face-
book de lançar a sua cripto-
moeda libra, e disse que a 
criação de uma nova moeda 
mundial deve ser evitada.
Scholz, falando com repór-
teres nas reuniões do FMI 
e do Banco Mundial em 
Washington, citou preo-
cupação crescente com as 
“stablecoins” e com os pos-
síveis riscos internacionais 
que elas representam.
O ministro disse que está 
“altamente céptico” em 
relação aos planos do Fa-
cebook, acrescentando: 
“Vamos monitorar cuida-
dosamente a situação com 
todos os meios à nossa dis-
posição. Não sou a favor da 

criação bem-sucedida de 
uma moeda mundial, por-
que essa é a responsabili-
dade dos estados democrá-
ticos”.
O G7 divulgou na quinta-
-feira um novo relatório, ar-
gumentando que essas mo-
edas digitais não devem ser 
lançadas até que os riscos 
internacionais profundos 
que elas representam sejam 
resolvidos.
Scholz disse que estava 
claro que certas mudanças 
eram necessárias no sector 
financeiro.
“Há uma necessidade de 
reforma”, disse, obser-
vando que os pagamentos 
internacionais devem se 
tornar mais rápidos e mais 
baratos, mas sem compro-
meter a autonomia dos Es-
tados.

Moeda digital do 
Facebook enfrenta 
novo obstáculo em 
países do G7

redacção
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Um total de 160 alunos de 
doze escolas primárias da 
província e cidade de Mapu-
to vão participar no próxi-
mo sábado, 26 de Outubro, 
nos courts do Jardim Tun-
duro, na final inter-escolar 
da segunda edição do “Pro-
jecto de Massificação do 
Ténis”, promovido pelo 
Standard Bank, em parce-
ria com a federação mo-
çambicana da modalidade. 
Trata-se de um projecto 
lançado no passado mês 
de Agosto, envolvendo três 
mil petizes, provenientes 
das escolas EPC 4 de Outu-
bro, EPC Tunduro, Christian 
Academy in Mozambique, 
EPC Guaxene, EPC Acor-
dos de Roma, EPC Guava, 
EPC Lhanguene Centro, 
EPC Lhanguene Piloto, EPC 
Minkadjuine, EPC Baga-
moyo, Escola Primária Amí-
lcar Cabral e EPC Wiriyamu. 
Para a efectivação deste 
projecto, que visa a desco-

berta de talentos, foi criada 
uma equipa multidiscipli-
nar, composta por monito-
res da Federação Moçam-
bicana de Ténis (FMT) e 
apoiada por professores 
de educação física das es-
colas envolvidas, sendo 
que os melhores alunos a 
serem apurados na final 
vão participar na abertu-
ra do Standard Bank Open. 
Para o vice-presidente da 
Federação Moçambica-
na de Ténis para a Área da 
Formação, Virgílio Tivane, 
os alunos têm-se dedica-
do bastante nos treinos, o 
que permitiu uma rápida 
assimilação das técnicas 
e táticas da modalidade. 
“Os alunos atingiram, du-
rante este período, um ní-
vel que nos surpreendeu. É 
interessante notar que eles 
aprenderam mais do que 
esperávamos, uma vez que 
se trata de um desporto 
novo. Na final, vamos se-

leccionar os mais talento-
sos para serem lapidados. 
O nosso objectivo é formar 
campeões”, disse Virgílio 
Tivane, que falava durante 
os jogos de preparação para 
a final, na qual participarão 
15 alunos de cada escola. 
A dedicação dos alunos foi, 
também, um dos aspectos 
realçados por Laura Nha-
vene, monitora da FMT e 
antiga atleta da modali-
dade, que considera haver 
muito talento nas escolas. 
“É uma grande 
oportunidade que as 
crianças têm de conhecer 
o ténis que, como sabemos, 
não faz parte do nosso 
currículo e esperamos que 
no futuro seja uma das 
modalidades ensinadas nas 
aulas de educação física”, 
referiu Laura Nhavene, que 
sublinhou que o projecto 
inclui, também, a formação 
dos professores “de modo 
a assegurar que os petizes 
não aprendam o ténis, só 
através desta iniciativa”. 
Por seu turno, a represen-
tante da Escola Primária 
Completa Acordos de Roma, 
Eulália matsena, afirmou 

que a importância do pro-
jecto não reside somente 
na formação dos alunos, 
mas também na promo-
ção do intercâmbio entre 
as instituições de ensino. 
“Os alunos treinaram bas-
tante e hoje, para além de 
mostrarem o que apren-
deram com os monitores, 
estão a conhecer-se uns 
aos outros. É uma inicia-
tiva que deve continuar 
e abranger mais escolas 
pois trata-se de uma mo-
dalidade nova”, frisou. 
No seio dos petizes reina 
muita expectativa em torno 
da final, onde serão os prin-
cipais protagonistas. Nilza 
Ricardo, aluna da 7ª classe 
na Escola Primária Comple-
ta de Wiriyamu, promete 
esmerar-se durante a prepa-
ração para fazer jus ao fac-
to de ter sido seleccionada 
para o derradeiro jogo. “Vou 
ganhar a final, pois a nossa 
formação foi boa. A interac-
ção com os monitores era 
excelente e ensinaram-nos 
de forma dedicada”, garan-
tiu Nilza Ricardo, de 12 anos 
de idade.

Projecto de Massificação 
do Ténis: “Objectivo é 
formar campeões”
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