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Mandato da MOE UE 
A Missão de Observação Eleitoral da União Europeia (MOE 
UE) está em Timor-Leste para observar as Eleições 
Legislativas de 7 de Julho de 2012, no seguimento de 
um convite realizado pelo Governo da República 
Democrática de Timor-Leste. O mandato da MOE UE 
consiste em realizar uma avaliação imparcial e 
completa do processo eleitoral e da sua conformidade 
tanto com as leis de Timor-Leste, como com os 
compromissos assumidos pelo país a nível regional e 
internacional no que respeita a eleições democráticas. 
 

Sobre a MOE UE em Timor-Leste 
A MOE UE é chefiada por Fiona Hall, 
Deputada do Parlamento Europeu, de 
nacionalidade Britânica. A equipa central 
da missão é composta por seis analistas 
eleitorais que chegaram a Dili a 26 de 
Maio de 2012. A equipa central analisa 
aspectos politicos, eleitorais e jurídicos 
relacionados com as eleições. Um grupo 

de 28 observadores de longo-prazo foi distribuído por todo 
o país dia 13 de Junho. Outros 12 observadores de curto-
prazo vão reunir-se aos observadores de longo-prazo 
uma semana antes do dia de eleições. Os observadores 
são provenientes de 25 diferentes Estados-membros da 
União Europeia (UE), assim como da Suíça e da 
Noruega. Poucos dias antes do 7 de Julho uma 
delegação de Deputados do Parlamento Europeu juntar-
se-á à missão para observer as eleições. Uma equipa 
de observadores de curto-prazo vai ser, também, 
recrutada junto das embaixadas de Estados-membros 
da UE em Dili e Jacarta, de modo a juntar-se à MOE UE 
dias antes do escrutínio. No conjunto, cerca de 70 
observadores vão ser colocados nos 13 distritos do país 
para observar as eleições de 7 de Julho de 2012. A 
missão tem o apoio de peritos de logística e de 
segurança. 
 
Metodologia da MOE UE 
A MOE UE utiliza uma metodologia estabelecida para a 
observação eleitoral. Os observadores não interferem no 
processo eleitoral e não têm autoridade para alterar, 
melhorar ou corrrigir quaisquer defeitos durante o 
processo eleitoral. Os observadores da UE estão 
obrigados a manter a neutralidade e a imparcialidade e a 
respeitar o código de conduta de observação eleitoral da 
UE e as leis de Timor-Leste. 
 
A UE publica as suas análises e conclusões 
A missão recolhe e verifica informação relacionada com o 
processo eleitoral, com base na qual prepara uma 
declaração preliminar com as primeiras conclusões da 
observação. Esta declaração vai ser anunciada e 
distribuída numa conferência de imprensa em Dili, 48 horas 
após o dia de eleições.  
 
Um relatório final contendo recomendações para futuras 
eleições é publicado cerca de dois meses depois do fim do 
processo eleitoral. As missões de observação eleitoral da 
UE são financiadas no contexto da Iniciativa Europeia para 
a Democracia e Direitos Humanos. 
 

 
 
 

A União Europeia estabeleceu uma Missão de 
Observação Eleitoral (MOE UE) em Timor-Leste 
para observar as Eleições Legislativas de 7 de 

Julho de 2012 
 
A MOE UE é independente  
A missão opera de forma separada e autónoma da Delegação 
da UE em Timor-Leste e de qualquer outra instituiçõa da UE 
ou Estado-membro da UE.  
 
A MOE UE avalia as eleições com base em critérios 

 grau de imparcialidade demonstrado pela 
administração eleitoral 

 grau de liberdade dos partidos políticos e candidatos 
para reunir e expressar as suas opiniões 

 igualdade de acesso aos recursos do Estado 
disponibilizados para a eleição 

 grau de acesso dos partidos políticos e dos 
candidatos à comunicação social, em particular, à 
comunicação pública 

 direito universal de voto concedido aos eleitores 
 qualquer outro assunto que diga respeito à natureza 

democrática da eleição, por exemplo, violência na 
campanha eleitoral, o exercício do Direito e o quadro 
legislativo 

 processo de votação e contagem dos votos 
 
O que observa uma Missão de Observação Eleitoral  

 as leis que enquadram as eleições 
 o trabalho da administração eleitoral 
 a campanha eleitoral 
 papel das instituições do Estado e da sociedade civil   
 o desempenho dos meios de comunicação social 
 a votação, contagem de votos e apuramento de 

resultados 
 o ambiente geral em que se desenrolam as eleições  
 

Objectivos da observação eleitoral 
 Realizar uma avaliação completa das eleições 
 Aumentar a confiança do público e dos eleitores  
 Dissuadir a fraude 
 Dissipar tensões 
 Fortalecer o respeito pelos direitos humanos 

 
A União Europeia estabelece missões de observação eleitoral 
em todo o  mundo para apoiar o desenvolvimento das 
instituições democráticas dos países, bem como ajudar os 
Estados no cumprimento do seu objectivo de realização de 
eleições em conformidade com as obrigações e 
compromissos assumidos constitucionalmente, assim como a 
nível regional e internacional. 
 

Para mais informações, por favor contacte: 
Claudia Aranda  
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E-mail: claudia.aranda@eueom-timorleste.eu 
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