
 

 

Missão de Observação Eleitoral da União 

Europeia regressa a Guiné-Bissau para 

apresentar o relatório final  

 
Krzysztof LISEK, Chefe da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia às 

eleições gerais de Abril e de Maio de 2014 vai divulgar, em conferência de 

imprensa, as conclusões e as recomendações contidas no relatório final da 

missão de observação.  

 

 

No próximo dia 10 de Setembro, pelas 15h30, na Delegação da União Europeia em Bissau, 
Krzysztof LISEK, antigo Membro do Parlamento Europeu e Chefe da Missão de Observação 
Eleitoral da União Europeia, e dois elementos da sua equipa central darão uma conferência 
de imprensa para apresentar publicamente o relatório final da missão de observação sobre 
o processo eleitoral de Abril e Maio.  
 
O evento integra-se numa visita de três dias de Krzysztof Lisek ao país, durante a qual 
reunir-se-á igualmente com as autoridades recentemente eleitas, a Comissão Nacional das 
Eleições (CNE), delegados dos principais partidos políticos, membros da sociedade civil e 
representantes de algumas organizações internacionais presentes no país.  
 
A Missão de Observação Eleitoral da União Europeia permaneceu no país desde o início de 
Março até ao início de Junho, sem interrupções, e incluiu mais de 50 entre observadores e 
peritos treinados e experientes provenientes dos Estados-Membros da União Europeia, 
assim como uma delegação do Parlamento Europeu.  
 
O envio da Missão juntou-se ao financiamento de cerca de mil e trezentos milhões de 
Francos CFA para actividades eleitorais, assistência técnica fornecida à CNE e outras 
medidas de apoio adoptadas pela União Europeia, nomeadamente através de parcerias 
com a sociedade civil guineense. 

 

       Bissau, 08 de Setembro de 2014   

 

 

    
 

 

Delegação da União Europeia junto da República da Guiné-Bissau  
Telefone: (+245) 3251469 

 
http://eeas.europa.eu/delegations/guinea_bissau/index_pt.htm 

https://www.facebook.com/delegacaouebissau   
 
INFORMAÇÃO PARA OS ÓRGÃOS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL: queiram registar com antecedência os nomes do jornalistas que irão fazer a 
cobertura da conferência de imprensa, enviando uma mensagem e-mail à Juelma.NAZARETH@eeas.europa.eu   
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