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União Europeia inícia observação eleitoral  
 

Maputo, 24 de Setembro 2014 – A União Europeia (UE) deu início às actividades da 

Missão de Observação Eleitoral (MOE) para as eleições gerais de 15 de Outubro de 

2014, que se encontra no país em resposta ao convite formulado pela Comissão 

Nacional de Eleições (CNE) de Moçambique.  

 

A chefe da Missão, Judith Sargentini, Membro do Parlamento Europeu, apresentou 

oficialmente a missão hoje, durante uma conferência de imprensa em Maputo. Judith 

Sargentini sublinhou que um dos mais importantes objetivos desta Missão é “contribuir 

para a transparência do processo eleitoral que acontece num momento fundamental para 

o fortalecimento do diálogo político no país”. 

 

A Missão é composta por equipa uma central de seis especialistas que analisa os 

desenvolvimentos do processo eleitoral, particularmente nos seus aspetos político, 

eleitoral, legal e de direitos humanos. A equipa é apoiada por vinte observadores de 

longo-prazo, já destacados por todas as províncias do país. Antes das eleições, o 

trabalho de observação será reforçado por vinte observadores de curto prazo e por um 

grupo de observadores de curto prazo das missões diplomáticas dos Estados membros. 

            

       

A MOE UE é independente e tem como mandato analisar de forma compreensiva o 

processo eleitoral, incluindo o quadro legal, o trabalho do órgão de gestão eleitoral, a 

campanha eleitoral, a cobertura dos meios de comunicação, a votação e contagem, a 

apresentação de reclamações e recursos e a publicação dos resultados. Com esse 

objetivo, conta com as informações dos observadores no terreno, que mantêm contatos 

com representantes do governo e do órgão de gestão eleitoral, representantes de partidos 

políticos, órgãos de justiça, organizações da sociedade civil, meios de comunicação 

social e os cidadõs em geral. 

 

A Missão fará uma Declaração Preliminar  durante conferência de imprensa dois dias 

após a jornada eleitoral. Um relatório final mais completo, incluindo possíveis 

recomendações técnicas para futuros processos eleitorais, será apresentado numa fase 

posterior.           

            

            

            

            

            

   
Qualquer questão da Imprensa deve ser dirigida a Sílvia Norte, Assessora de Imprensa e da 

MOE UE: (+258) 846140341 – silvia.norte@eueommozambique.eu  
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