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O Carter Center anuncia presença de uma Delegação Internacional para as Eleições Presidenciais e
da Assembleia da República
O Centro Carter lançou uma missão de observação eleitoral para as Eleições Presidenciais, Legislativas e
das Assembleias Provinciais do 15 de Outubro após invitação da Governo de Moçambique.
O Centro Carter conta com a presença de uma equipa central em Maputo composta por 5 analistas, aos
quais se juntarão observadores de curto prazo no inicio de Outubro. O Centro Carter trabalha no
Moçambique em parceria com o Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA), e no
conjunto a missão integrada contará com a presença de mais de 80 observadores representando mais de 30
paises. Juntos, estas equipas focalizarão a observação delas nas eleições gerais do 15 de Outubro,
incluindo o periodo de votação e agregação dos resultados.
O Centro Carter providenciará uma avalição independente dos processos ligados às eleições preidenciais
e das Assembleia da República e vai coordenar esforços com outros observadores nacionais e
internacionais e grupos interessados. Os observadores do Centro Carter vão se encontrar com
representantes da Commisão Nacional de Eleições (CNE), partidos politicos, candidatos independentes,
organizações da sociedade civil, a comunidade internacional e observadores cidadões para avaliar as
preparações eleitorais e o ambiente pre-eleitoral no país antes do dia eleitoral do 15 de Outubro. O Centro
vai publicar comunicados públicos sobre as conclusões principais, disponiveis no www.cartercenter.org.
O Centro Carter avalia processos eleitorais com base no quadro normativo nacional do Moçambique e as
obligações do país para eleções democráticas previstas na legislação internacional, incluindo os acordos
regionais relevantes. O Centro conduz as atividades de observação eleitoral de acordo com a Declação
dos Principios para a Observação Eleitoral Internacional, que providencia linhas guias para uma
observação eleitoral internacional professional e imparcial.

####
“fazer paz, lutando contra doenças, construindo esperanças”
Uma organizaçao não governamental sem fins lucrativos, O Centro Carter ajudou a melhorar a vida de
pessoas em mais de 80 paises, resolvendo conflitos; avançando a democracia, direitos humanos e
oportunidadade economicas; prevenindo doenças, melhorando a saude mental e formando produtores
rurais em nações em desenvolvimento para aumentar safras. O Centro Carter foi fundado em 1982 pelo
ex Presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter e a ex Primeira Dama Rosalynn Carter, em parceria
com a Universidade Emory, para sustentar a paz e a saude no planeta.

