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Comunicado de Imprensa 
Para distribuição imediata 

  Dili, 08 de Junho 2012 
União Europeia  

Missão de Observação Eleitoral em Timor-Leste  
para observar eleições legislativas de 7 de Julho de 2012 

 
Conferência de Imprensa 

 
A Sra. Fiona Hall, Chefe da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia 

(MOE UE), vai apresentar a missão em conferência de imprensa a ter lugar 
hoje, 8 de Junho, 16h30, no Centro de Convenções de Dili (ex-Mercado Lama) 

 
A Chefe da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia (MOE UE) em Timor-Leste 2012 e 
Deputada do Parlamento Europeu, Sra. Fiona Hall, vai apresentar oficialmente a missão numa conferência 
de imprensa a realizar-se hoje, 8 de Junho, pelas 16h30, no Centro de Convenções de Dili (ex-Mercado 
Lama). 
 
Após a sua chegada a Dili, na quinta-feira, 7 de Junho 2012, a Sra. Fiona Hall salientou a importância das 
eleições legislativas de 7 de Julho de 2012 em Timor-Leste afirmando que: 
 
“As eleições legislativas de 2012 são um passo importante para a consolidação do processo democrático 
em Timor-Leste, através do qual as instituições timorenses ganham em robustez e autonomia. As eleições 
representam uma oportunidade para o público e os eleitores de escolherem os candidatos políticos que 
os representarão no Parlamento e determinar quem irá governar o país nos próximos cinco anos. 
Eleições abertas e transparentes, disputadas por uma variedade de partidos e candidatos, são um pilar 
essencial de uma democracia”. 

A Sra. Fiona Hall concluiu uma série de encontros com diversas partes envolvidas nas eleições 
legislativas de 2012. Nessas reuniões, a Chefe da Missão abordou assuntos relativos a este processo 
eleitoral com os candidatos e partidos políticos, os Comissários da Comissão Nacional de Eleições 
(CNE), os representantes do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) em Timor Leste, 
assim como com representantes de organizações da sociedade civil. A Chefe da Missão realçou o papel da 
MOE UE declarando que: 
 
"Nós vamos distribuir os nossos observadores em todo o país e eles vão estar a observar de perto os 
preparativos para as eleições. Eles vão conhecer e manter encontros com um vasto conjunto de 
intervenientes e assistir a comícios políticos em todos os distritos e na capital, Dili." 
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Uma equipa central constituída por seis especialistas eleitorais, originários de seis Estados-membros da 
UE chegou a Dili no dia 26 de Maio de 2012 para coordenar a missão e dar início ao processo de 
observação eleitoral. A MOE UE vai destacar 28 observadores de longo-prazo e 12 observadores de 
curto-prazo provenientes de 25 Estados-membros da UE, assim como da Suíça e da Noruega, que serão 
distribuídos pelos diferentes distritos do país.  
 
Os 28 observadores de longo-prazo chegam a Timor-Leste amanhã, Sábado, 9 de Junho, e vão ser 
distribuídos pelos 13 distritos no dia 13 de Junho. Os observadores de curto-prazo vão juntar-se aos 
observadores de longo-prazo uma semana antes do dia de eleição. 
 
Dias antes do 7 de Julho uma delegação de Deputados do Parlamento Europeu juntar-se-á à missão para 
observar as eleições. Uma equipa de observadores de curto-prazo deverá, também, ser recrutada junto das 
embaixadas de Estados-membros da UE em Dili e Jacarta, de modo a juntar-se à MOE UE e observar o 
dia de eleições. 
 
No conjunto, cerca de 70 observadores deverão ser colocados nos 13 distritos do país para observar as 
eleições de 7 de Julho de 2012. 
 
A União Europeia estabeleceu esta missão para observar as eleições legislativas em Timor-Leste, no 
seguimento de um convite realizado pelo Governo da República Democrática de Timor-Leste. 
 
A missão de observação eleitoral da UE vai avaliar as leis que enquadram as eleições, o trabalho da 
administração eleitoral, o desempenho dos meios de comunicação social, o papel da sociedade civil e a 
participação das mulheres. A missão irá, também, analisar o contexto geral das eleições, acompanhar a 
campanha eleitoral, a votação no dia de eleições, a contagem de votos e o apuramento de resultados, 
assim como as actividades pós-eleitorais relacionadas com a resolução de queixas e reclamações que 
possam ser apresentadas pelas partes envolvidas no processo.  
 
A MOE UE actua de acordo com a “Declaração dos Princípios de Observação Eleitoral Internacional e 
Código de Conduta para Observadores Eleitorais Internacionais” celebrada por diversas organizações 
envolvidas em observação internacional na Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, a 27 de 
Outubro de 2005. 
 
Dois dias após o dia de eleições, a MOE UE  apresentará uma declaração preliminar com as primeiras 
conclusões da observação em conferência de imprensa a realizar-se em Dili. Um relatório final, com 
inclusão de recomendações para futuras eleições, será publicamente apresentado cerca de dois meses após 
o dia de eleições.  
 
Para mais informações, por favor contacte: 
 
Claudia Aranda, Assessora de Imprensa e Analista de Comunicação Social da MOE UE em Timor- 
Leste 2012 
Tel: (670) 7525362 
E-mail: claudia.aranda@eueom-timorleste.eu 
 
Renato da Costa, Assistente da Assessoria de Imprensa da MOE UE em Timor-Leste 2012 
Tel: (670) 7884674 
E-mail: renato.costa@eueom-timorleste.eu 
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