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Para Divulgação Imediata 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

 
Missão Exploratória Eleitoral da União Europeia a Moçambique 

 
Após a recepção do convite do Governo de Moçambique para observação eleitoral das 
eleições presidenciais, legislativas e provinciais de 28 de Outubro do ano corrente, a 
União Europeia respondeu favoravelmente a este pedido e enviou uma missão 
exploratória eleitoral a Moçambique. Esta missão preliminar teve como objectivo 
analisar as condições para um possível envio duma missão de observação eleitoral.   
 

A missão permaneceu no país por um período de duas semanas, de 22 de Julho até 5 de 

Agosto e era composta por uma equipa multidisciplinar com três peritos eleitorais e seis 

funcionários da Comissão Europeia. Durante esse período a missão efectuou duas visitas 

fora da capital, nomeadamente às províncias de Sofala e Cabo Delgado.  

 

A missão teve encontros com os principais interlocutores do processo eleitoral tais como o 

Governo a nível central e nas duas províncias visitadas, a Comissão Nacional de Eleições 

(CNE), o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), membros do 

Parlamento, os Partidos Políticos, a Sociedade Civil, os Media, as Organizações 

Internacionais e o Corpo Diplomático. 

 

Tratou-se de uma missão de natureza técnica e o seu objectivo era analisar se estão reunidas 

as condições essências para a tomada de decisão sobre o envio posterior de uma missão de 

observação eleitoral da União Europeia para as eleições de 28 de Outubro.  

 

A decisão sobre o envio da missão principal será tomada pela Comissária das Relações 

Exteriores da Comissão Europeia no mês de Agosto. 

 

                                                                                            Maputo, aos 3 de Agosto de 2009 
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