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Mandato 
A convite das autoridades Moçambicanas, a União Europeia 

(UE) enviou uma Missão de Observação Eleitoral (MOE) para 

as Eleições Gerais e das Assembleias Provinciais de 15 de 

Outubro. A MOE UE trabalha de forma independente das 

instituições da União Europeia e os seus observadores 

respeitam um Código de Conduta que contem os princípios 

internacionais em matéria de observação eleitoral. O mandato 

da Missão consiste em analisar o processo eleitoral em todos 

os seus aspectos, à luz das normas internacionais em matéria 

de eleições democráticas e da legislação Moçambicana. 

Os observadores 
A Missão chegou a Maputo a 31 de Agosto e permanecerá até 

à declaração de resultados. A MOE UE contará com mais de 

150 observadores provenientes de todos os países da UE, 

que serão destacados em todas as províncias do território 

nacional. A MOE UE é liderada por um Chefe de Missão, Sr. 

Nacho Sánchez Amor, membro do Parlamento Europeu, e por 

uma Chefe Adjunta de Missão, Sra. Tânia Marques. Uma 

equipa de oito especialistas, sediados em Maputo, analisam 

os diferentes aspectos do processo eleitoral como o ambiente 

político, o quadro jurídico e eleitoral, o financiamento da 

campanha eleitoral e os meios de comunicação social com 

base nos relatórios enviados pelos observadores europeus 

nas províncias. Uma delegação do Parlamento Europeu irá 

juntar-se à MOE alguns dias antes das eleições. 

Objectivos Principais 
• Analisar o processo eleitoral com neutralidade e 

imparcialidade; 

• Promover um clima de transparência e confiança no 

processo eleitoral; 

• Disponibilizar às autoridades e às instituições 

Moçambicanas um relatório final com recomendações para 

melhoria de futuros processos eleitorais. 

 

Metodologia 
A UE tem uma metodologia estabelecida para a observação 

das eleições. Os observadores não interferem no processo 

eleitoral e não têm autoridade para alterar ou corrigir 

quaisquer deficiências. Todos os observadores eleitorais da 

UE estão vinculados por um rigoroso código de conduta que 

garante a sua neutralidade e imparcialidade. A MOE UE opera 

em conformidade com a “Declaração de Princípios para a 

Observação Eleitoral Internacional” adoptada nas Nações 

Unidas, em 2005, por um número de organismos 

internacionais envolvidos na Observação Eleitoral. Os 

principais objectivos da Observação Eleitoral da UE são: 

• Apoiar o processo democrático nos países parceiros da UE; 

• Reforçar a confiança pública no processo eleitoral; 

• Reforçar o respeito pelos Direitos Humanos e de Estado de 

Direito. 

A MOE UE publicará uma declaração preliminar logo após o 

dia das eleições e um relatório final, incluindo recomendações, 

umas semanas mais tarde. 

Áreas de observação 
Os observadores reúnem-se com autoridades eleitorais, 

candidatos, organizações da sociedade civil e os meios de 

comunicação social, entre outros. Os observadores irão 

observar: 

• O enquadramento jurídico e a sua implementação; 

• O trabalho da administração eleitoral; 

• As actividades de campanha; 

• O papel das instituições estatais e da sociedade civil; 

• A conduta dos meios de comunicação social; 

• A votação, a contagem e o apuramento; 

• O ambiente em que as eleições são conduzidas. 

A MOE UE é independente nas suas conclusões e opera 

separadamente da Delegação da União Europeia em 

Moçambique, e também de qualquer instituição ou Estado-

membro da UE. 

 
O Sr. Sánchez Amor é formado em Direito pela Universidade Complutense de Madrid (Espanha) e 
especializado em Política e Direito Constitucional pelo centro de Estudos Políticos e Constitucionais 
(Espanha). Ele é membro do grupo socialista no Parlamento Europeu desde Maio de 2019 e possui uma 
grande experiência em Observação Eleitoral Internacional. O Sr. Sánchez Amor participou em 21 Missões 
de Observação Eleitoral com a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), sendo 
Chefe de Missão para a Turquia e Coordenador Especial em cinco ocasiões de Missões Conjuntas do 
Parlamento Europeu. 


