Comunicado de imprensa da MOE UE.
Eleições em Timor-Leste decorrem de forma bem organizada e competitiva
Díli, 21 de março de 2022– "Timor-Leste realizou eleições credíveis, transparentes e pacíficas. O
Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE) estava bem organizado para as eleições, onde
participaram um número recorde de 16 candidatos, incluindo quatro mulheres. "No momento desta
declaração, a Missão continua a acompanhar o processo de apuramento em curso", resumiu esta
manhã Domènec Ruiz Devesa, o Observador Chefe da MOE da UE, numa conferência de imprensa na
capital.
Ruiz Devesa explicou: "A Missão está presente no país desde meados de fevereiro para observar de
forma abrangente o processo eleitoral. No dia da eleição, mais de 40 observadores da UE observaram
mais de 174 mesas de voto nos 12 municípios e na Região Administrativa Especial de OecusseAmbeno. "
Ruiz Devesa notou que, "os candidatos puderam concorrer sem restrições e a campanha foi, no geral,
com poucos incidentes, e isto pode ter sido imputável, em parte, a um pacto de paz organizado pela
Comissão Nacional de Eleições (CNE)’’. Ruiz Devesa comentou ainda que, "embora os candidatos
fossem nominalmente independentes, alguns deles eram apoiados por partidos políticos. Isto resultou
numa desigualdade entre os candidatos, em que os candidatos apoiados por partidos tinham uma
vantagem financeira e estrutural sobre a maioria dos outros candidatos."
"Um panorama mediático pluralista permitiu o acesso a um vasto leque de opiniões políticas. A Missão
observou que a Rádio-Televisão Timor-Leste (RTTL), forneceu tempo de antena e cobertura editorial
gratuita a todos os 16 candidatos em tom neutro, mas a cobertura noticiosa da campanha foi
desequilibrada. Metade dos candidatos teve uma campanha significativa no Facebook."
"Os nossos observadores informaram-nos que os procedimentos de votação e contagem foram
seguidos de forma transparente e com garantias suficientes", sublinhou Ruiz Devesa.
Esta declaração preliminar da Missão de Observação Eleitoral da UE é entregue antes da conclusão
de todo o processo eleitoral. Subsistem fases críticas, incluindo resultados e a decisão de eventuais
reclamações. A MOE da UE permanece no país para observar o ciclo completo do processo eleitoral.
Para mais informações: Oficial de Imprensa: +67077153494, imprensa@eueom-timor-leste.eu
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