MISSÃO DE OBSERVAÇÃO ELEITORAL
UNIÃO EUROPEIA
GUINÉ-BISSAU – ELEIÇÕES GERAIS 2014

União Europeia dá ínicio à Missão de Observação Eleitoral na Guiné-Bissau

Bissau, 20 de Março 2014- A Missão de Observação Eleitoral da União Europeia
(MOE UE) às Eleições Presidenciais e Legislativas do próximo 13 de Abril na GuinéBissau deu ínicio aos seus trabalhos.
A Missão é chefiada por Krzysztof Lisek, Membro do Parlamento Europeu, de
nacionalidade polaca, que fez a apresentação oficial da missão numa conferência de
imprensa hoje em Bissau. O Sr. Lisek realçou a “importância destas eleições para o
povo da Guiné-Bissau” e o objetivo da Missão “de apoiar o retorno a um processo
democrático e em realizar uma observação eleitoral independente e imparcial”.
A Missão é constituída por uma Equipa Central de cinco especialistas eleitorais de
diferentes Estados Membros que chegou a Bissau a 19 de Março. Um especialista
estatístico integrará posteriormente a Missão. Esta equipa analisa questões políticas,
eleitorais, legais e de direitos humanos relacionadas com o processo eleitoral.
A Equipa Central será acompanhada por 16 Observadores de Longo Prazo (OLP) que
chegarão a Bisssau na próxima segunda-feira. Antes das eleições 24 observadores
(OCP) e uma delegação de sete Membros do Parlamento Europeu integrarão também a
Missão. Os observadores serão destacados por todo o país, sendo responsáveis pela
observação nas suas respetivas áreas de trabalho.
A MOE UE analisa 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 essa finalidade, os
observadores mantêm encontros com representantes do governo e do órgão de gestão
eleitoral, bem como representantes de partidos políticos, órgãos de justiça, organizações
da sociedade civil e meios de comunicação social.
A Missão fará uma Declaração Preliminar numa conferência de Imprensa um dia 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;
(+245) 9279983 (+245) 5947195– silvia.norte@moeueguinebissau.eu
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