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SUMÁRIO

▪

As eleições presidenciais e legislativas timorenses de 2017 foram, respectivamente,
a quarta e terceira realizadas desde que o país se tornou independente, em 2002, e
constituíram as primeiras eleições organizadas pelos órgãos de administração
eleitoral timorenses (OAE) que dispensaram o apoio logístico ou operacional da
Missão das Nações Unidas, que deixou o país em 2012. No entanto, ambos os
momentos eleitorais usufruíram de uma importante assistência prestada por
diversas agências internacionais. Num ambiente pacífico, os órgãos de
administração eleitoral timorenses, a CNE (Comissão Nacional de Eleições) e o
Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), demonstraram
capacidade de organizar eleições bem administradas, credíveis e inclusivas.

▪

O quadro jurídico das eleições está em conformidade com os compromissos
internacionais, permitindo eleições inclusivas e credíveis. No entanto, evitar
alterações de última hora nas leis eleitorais teria contribuído para uma maior
segurança jurídica e para uma maior estabilidade. As alterações que reduzem as
competências da CNE não contribuem para aumentar a supervisão independente do
processo eleitoral e podem afetar negativamente a sua sustentabilidade
institucional.

▪

Ambas as campanhas eleitorais foram essencialmente pacíficas e discretas. As
liberdades fundamentais de expressão, associação e movimento foram respeitadas.
Os partidos políticos assinaram um compromisso de realização de eleições pacíficas
e cumpriram a generalidade dos regulamentos da campanha. O abuso da vantagem
da incumbência e dos recursos estatais, já observado durante processos eleitorais
anteriores, mantém-se, no entanto, um problema. Alguns casos de intimidação
eleitoral durante o período da campanha para as eleições legislativas foram
relatados aos observadores da União Europeia (UE).

▪

O quadro legal para o financiamento das campanhas é vago e incompleto e não
garante condições equitativas entre todos os partidos e candidatos. A CNE,
responsável pela supervisão do financiamento das campanhas, não detém uma clara
competência neste sentido, e o quadro jurídico não integra sanções adequadas para
as violações da lei. A ausência do estabelecimento de um limite às despesas de
campanha eleitoral favorece a FRETILIN (Frente Revolucionária de Timor-Leste
Independente) e o CNRT (Congresso Nacional para a Reconstrução Timorense) e
representa um desafio para os partidos políticos com menores recursos financeiros.

▪

Os critérios de elegibilidade dos candidatos às eleições presidenciais e legislativas
estão em conformidade com as boas práticas internacionais para a realização de
eleições democráticas e não incluem restrições discriminatórias ou excessivas. O
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Tribunal de Recurso rejeitou três candidaturas eleitorais parlamentares por não
cumprirem os requisitos de elegibilidade. Não foi publicada para as eleições
legislativas uma lista abrangente de candidatos de cada partido e coligação
concorrentes, o que contribuiu para que os eleitores fossem às urnas sem
conhecimento aprofundado acerca dos candidatos.
▪

O quadro jurídico que regula os meios de comunicação social constitui uma
garantia da liberdade de imprensa em Timor-Leste, embora haja ainda lugar para se
proceder a melhorias. A nível nacional, e na maioria dos casos, os meios de
comunicação representam uma valiosa plataforma de informações eleitorais para os
eleitores, embora nas áreas rurais se verifiquem limitações no acesso a esta
informação. Recentes alterações legais reduziram as competências da CNE na
supervisão dos meios de comunicação social, transferindo-as para um órgão
governamental e desafiando assim os princípios internacionais sobre independência
na supervisão dos meios de comunicação social durante os períodos eleitorais.
Embora a constitucionalmente garantida liberdade de expressão fosse respeitada, a
difamação é ainda considerada crime, contrariando as boas práticas internacionais.

▪

O acompanhamento dos meios de comunicação realizado pela Missão de
Observação Eleitoral (MOE) da UE indica que a Rádio-Televisão Timor-Leste
(RTTL) realizou uma cobertura das campanhas eleitorais maioritariamente
equilibrada, embora a rádio estatal não tenha concedido um igual tempo de antena a
todos os candidatos presidenciais, conforme exige lei. A Televisão Timor-Leste não
transmitiu conteúdos eleitorais em qualquer dos dias eleitorais até ao início de cada
processo de tabulação. A cobertura das campanhas realizada pelos meios de
comunicação privados foi geralmente equilibrada, com a notável exceção da Rádio
Maubere, que concedeu quase todo o tempo de antena à FRETILIN. Durante a
campanha presidencial, o Jornal Nacional Diário demonstrou-se tendencioso a
favor de Francisco Guterres Lú-Olo. A Rádio Maubere e os jornais Suara Timor
Lorosae, o Timor Post e o Jornal Nacional Diário violaram o período de silêncio
eleitoral. Num claro exemplo de uso indevido da vantagem de incumbência, a
RTTL e a estação privada de televisão GMN foram utilizadas pelo CNRT e pela
FRETILIN para o anúncio de obras públicas.

▪

Ambos os dias eleitorais decorreram de forma pacífica e ordenada. No decurso das
eleições presidenciais e legislativas, os observadores da UE visitaram mais de 120
estações de voto em todo o país e, na maioria dos casos, avaliaram positivamente os
procedimentos de abertura, de votação e de encerramento. As deficiências
observadas nas eleições presidenciais, particularmente a verificação de tinta
indelével nos dedos dos eleitores antes da votação e a falta de distribuição de cópias
das atas dos resultados aos representantes dos candidatos, foram amplamente
superadas nas eleições legislativas. Há, no entanto, que referir que as eleições
legislativas também registaram um aumento acentuado da recontagem de votos
traduzido num mais desafiador processo de reconciliação. Os observadores da UE
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concluíram que os eleitores votaram em segredo e sem sofrer influências. Na
maioria dos casos, os processos de contagem foram avaliados como ordenados,
bem organizados e transparentes.
▪

O quadro jurídico proporciona oportunidades suficientes para que os eleitores ou os
representantes dos candidatos possam apresentar queixas e recursos e obter resposta
efetiva ao longo de todas as etapas do processo eleitoral. Os períodos de campanha
foram fundamentalmente pacíficos e tranquilos, com apenas um limitado número
de reclamações menores, que foram sumariamente resolvidas pela CNE. Não foram
apresentados recursos contra os resultados provisórios nacionais das eleições
presidenciais nem das legislativas.

▪

Em concordância com o mandato da MOE UE, o presente relatório oferece uma
série de recomendações concebidas no sentido de melhorar os futuros processos
eleitorais de Timor-Leste. A MOE UE considera que seis dessas recomendações
devem ser prioritárias dada a sua importância:
1. Consolidar a legislação eleitoral num único Código Eleitoral e Regulamento
Eleitoral.
2. Restaurar a competência da CNE como órgão de supervisão na aprovação da
regulamentação das leis eleitorais.
3. Evitar alterações nas leis eleitorais durante um intervalo de tempo
claramente definido e anterior às eleições.
4. Alterar o enquadramento jurídico para o financiamento das campanhas, de
modo a garantir a equidade de condições entre os candidatos.
5. Prover a CNE de uma clara competência de supervisão do financiamento das
campanhas.
6. Introduzir medidas que favoreçam a paridade de género.
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1. CONTEXTO
No seguimento de um convite para observar as eleições presidenciais e legislativas de
2017, a União Europeia (UE) assinou um Memorando de Entendimento com o Governo
de Timor-Leste e a Comissão Nacional de Eleições (CNE) e destacou a 13 de fevereiro
uma Missão de Observação Eleitoral (MOE) para observar as eleições presidenciais de
20 de março. Após uma pausa de quatro semanas, a MOE UE regressou a Timor-Leste a
3 de junho para observar as eleições legislativas de 22 de julho, tendo deixado o país a 8
de agosto. A Missão foi liderada por Izaskun Bilbao Barandica, deputado espanhol do
Parlamento Europeu. Para as eleições presidenciais, a MOE UE reuniu uma equipa
central de sete analistas com base em Díli, 16 Observadores de Longo Prazo (OLPs) e
um Observador de Curto Prazo Recrutado Localmente (OCPRL) proveniente das
missões diplomáticas dos Estados-Membros da UE. À Missão juntou-se uma delegação
de sete membros do Parlamento Europeu, liderada por Ana Gomes, deputada europeia
de Portugal. Para as eleições legislativas, a MOE da UE aumentou o número de OLPs
para 26 com o objetivo de abranger os 13 municípios de Timor-Leste. A esta equipa
reuniram-se três OCPRL provenientes das missões diplomáticas de países da UE e
ainda uma delegação de quatro membros do Parlamento Europeu, novamente liderada
por Ana Gomes. Os observadores foram selecionados a partir de 25 dos EstadosMembros da UE, bem como da Noruega e da Suíça. A MOE UE é independente nas
suas observações e conclusões e operou de acordo com a Declaração de Princípios de
Observação Eleitoral Internacional, assinada na Organização das Nações Unidas em
outubro de 2005.

2. O AMBIENTE POLÍTICO

2.1 ANTECEDENTES
Em 20 de março de 2017, Timor-Leste realizou a quarta eleição presidencial desde que
o país alcançou a independência, em maio de 2002. As eleições legislativas de 22 de
julho de 2017 constituíram a terceira eleição desde a independência deste território.
Estas representaram as primeiras eleições presidenciais e legislativas organizadas pelos
órgãos de administração eleitoral timorenses (OAE) desde que a última Missão das
Nações Unidas, que prestou uma assistência operacional crucial, partiu do país em
2012. No entanto, o importante apoio técnico prestado ao processo eleitoral de 2017 e
aos OAE por diversas agências internacionais facilitou a boa implementação do
processo eleitoral1.

1

O PNUD, financiado pelos governos do Japão e da Coreia, apoiou os OAE timorenses na educação cívica e eleitoral,
aconselhamento jurídico e comunicação e apoio informático na contagem de votos. As outras organizações que
prestaram apoio aos OAE e / ou à sociedade civil durante o período eleitoral incluem o Plan International, o
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O panorama político mantém-se dominado por figuras associadas à libertação de TimorLeste, aspecto que alimentou os debates das campanhas de ambas as eleições, sobre a
relutância dos veteranos em transferirem o poder para uma nova geração e a preparação
dos mais jovens para dirigirem o país. As eleições decorreram num período em que
Timor-Leste registava um declínio progressivo das receitas do fundo petrolífero no qual
se apoia o orçamento anual do Estado.

Actualmente, o país mantém conversações para a renegociação de um acordo sobre as
fronteiras marítimas com a Austrália. O resultado determinará futuras atividades de
exploração e projetos de infra-estruturas. As despesas do Estado em grandes projetos de
infra-estruturas e a necessidade do mesmo se apoiar em receitas não petrolíferas
representaram questões controversas que moldaram as duas campanhas eleitorais.

2.2 O SISTEMA ELEITORAL
À luz do sistema semi-presidencial de Timor-Leste, o Presidente exerce as funções de
chefe de Estado, mas os seus poderes executivos são limitados. Ele/Ela pode vetar
legislação, mas esta decisão pode ser contestada pelo parlamento. O Presidente é eleito
num círculo eleitoral nacional e através de uma lista uninominal para um mandato de
cinco anos, que pode ser renovado apenas uma vez. Se nenhum candidato ganhar com
maioria absoluta de votos válidos (50% mais um), realiza-se uma segunda volta entre os
dois candidatos com maior votação.

Os 65 membros do Parlamento Nacional são eleitos num círculo eleitoral nacional
através de um sistema de representação proporcional de lista fechada por um período de
cinco anos. O patamar eleitoral ou o mínimo de votos exigido para que os partidos
políticos possam ter assento parlamentar foi alterado em maio de 2017 de 3% para 4%,
mudança que sofreu críticas da parte de vários partidos políticos. A distribuição dos
assentos é realizada segundo o método da média mais alta D’Hondt. O PrimeiroMinistro, nomeado pelo Presidente sob recomendação do partido ou coligação com a
maioria dos assentos parlamentares, é o chefe do Governo. Desde 2011, os partidos
políticos são obrigados a incluir uma mulher em cada três candidatos de cada lista, o
que fez com que Timor-Leste se tornasse no país em toda a região Ásia-Pacífico com a
mais numerosa presença feminina no parlamento, contando com 25 deputadas num
universo de 65 na legislatura de 2012-2017.

Instituto Nacional Democrático (NDI), o Instituto Republicano Internacional (IRI) e a International Foundation for
Electoral Systems (IFES), sendo os três últimos financiados pela agência USAID.
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2.3 ACTORES POLÍTICOS
O ambiente político é diversificado, mas dois partidos, a FRETILIN e o CNRT, ocupam
a maioria dos assentos parlamentares desde 2007. Antes das eleições de 2017, o
panorama político caracterizava-se pela partilha de poder entre ambos os partidos, com
uma consequente ausência de oposição no parlamento. Após as eleições de 2012, o líder
do CNRT, Xanana Gusmão, tornou-se primeiro-ministro e formou uma coligação com o
Partido Democrático e a Frente-Mudança, com a FRETILIN na oposição. No entanto,
em 2015 Gusmão supervisionou uma remodelação governamental e nomeou membros
da FRETILIN para cargos governamentais, incluindo Rui Maria de Araújo como
primeiro-ministro. Gusmão abandonou o cargo para presidir o novo Ministério do
Planeamento e Investimento Estratégico, que controla grande parte da economia do
país, incluindo grandes projetos governamentais.

Gusmão, veterano da resistência que se tornou o primeiro Presidente de Timor-Leste
após a independência (2002-2007), desempenhou um papel decisivo no resultado de
todas as eleições presidenciais realizadas desde então. Em 2007 e 2012 apoiou,
respectivamente, as candidaturas do ex-primeiro-ministro e prémio Nobel da Paz, José
Ramos Horta, e do companheiro e veterano da resistência Taur Matan Ruak, ambos
candidatos independentes que conquistaram vitórias à segunda volta. Em março de
2017, Gusmão apoiou o candidato da FRETILIN, Francisco Guterres (Lú-Olo), que
venceu logo à primeira volta, numa terceira corrida à presidência.

O consenso político entre os dois principais partidos parlamentares contribuiu para um
ambiente eleitoral pacífico, no qual todos os partidos e candidatos demonstraram
vontade de evitar conflitos e onde "unidade" e "estabilidade" foram temas centrais da
maioria das plataformas eleitorais. Enquanto o CNRT e a FRETILIN visavam
conquistar a maioria absoluta nas legislativas, nunca alcançada desde a eleição da
Assembleia Constituinte de 2001, o destaque na unidade nacional em ambas as
campanhas sinalizou a possibilidade de entrarem num acordo de partilha de poder
semelhante ao existente desde 2015.

Oito candidatos concorreram à presidência. Apenas dois competiram como
representantes de partidos políticos, nomeadamente o ex-presidente do Parlamento
Nacional, Francisco Guterres (Lú-Olo), da FRETILIN, e o ministro da Educação
António da Conceição, do Partido Democrático. Embora alguns dos restantes seis
candidatos estejam ligados a partidos políticos, todos concorreram como independentes.
Foram eles António Maher Lopes, Amorim Vieira, José António de Jesus das Neves,
José Luís Guterres, Maria Ângela Freitas da Silva (a única mulher a concorrer à
presidência) e Luís Alves Tilman.
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O candidato da FRETILIN, Lú-Olo, foi apoiado por Xanana Gusmão e também contou
com o apoio do Partido da Esperança da Pátria (PEP), liderado pelo irmão de Gusmão,
Manuel Higino Juvenal de Gusmão, e pelo partido CASDT (Centro Ação Social
Democrata Timorense). António da Conceição foi apoiado pelo KHUNTO (Kmanek
Haburas Unidade Nasional Timor Oan), o Partido da Libertação Popular (PLP) e o
Partido de Unidade Desenvolvimento Democrático (PUDD).

O Presidente cessante, Taur Matan Ruak, não procurou a reeleição, mas criou o PLP,
como fez Gusmão quando estabeleceu o CNRT no final do seu mandato presidencial,
em 2007. O relacionamento do Presidente Ruak com o Governo tornou-se cada vez
mais frustrante desde a remodelação de 2015, tendo este passado a autodenominar-se
como "a oposição" no parlamento em ausência de qualquer outra. O surgimento do PLP
afetou a campanha presidencial, centrou a atenção nas subsequentes eleições legislativas
e Ruak suscitou críticas por ter fundado um partido durante o próprio mandato
presidencial.

Lú-Olo foi eleito Presidente à primeira volta das eleições com 295,048 votos,
representando 57.1% de votos válidos (ver resultados em Anexo 3). Conceição obteve
32.5% (167,794 votos). A maior pontuação entre os seis candidatos restantes foi a de
José Luis Guterres, líder do partido Frenti-Mudança, mas que concorreu como
independente, com 2.6% (13,513 votos). A participação foi de 71%, abaixo dos 78% e
73% conseguidos na primeira e segunda voltas de 2012.

Vinte partidos e uma coligação concorreram às eleições legislativas, o mesmo número
de participantes que em 2012. A eleição ocorreu quatro meses após a FRETILIN
alcançar a presidência. Os candidatos incluíram os quatro partidos parlamentares em
exercício: CNRT, FRETILIN, Partido Democrático (PD) e Frenti-Mudança. Apenas
duas listas - do KHUNTO e do PTD (Partido Timorense Democrático) - foram
encabeçadas por uma mulher. O PLP foi um dos cinco partidos a apresentar-se à corrida
legislativa pela primeira vez. Os restantes foram os partidos PEP (Partido Esperança da
Pátria), o Partido de Unidade Desenvolvimento Democrático (PUDD), o Movimento
Libertação Povo Maubere (MLPM) e o Centro Ação Social Democrata Timorense
(CASDT). Nas eleições de 2012, o KHUNTO ficou abaixo do limiar de 3% necessários
para obter representação parlamentar, por cerca de 150 votos.

A FRETILIN ganhou com 168,480 votos (29.66%), garantindo ao partido 23 assentos
no Parlamento, 10 abaixo do necessário para alcançar a maioria absoluta, seguindo-se
com uma margem estreita o CNRT, com 167,345 votos (29.46%) e 22 assentos; o
Partido de Libertação Popular (PLP) obteve 60,098 votos (10.58%) e oito lugares; o
Partido Democrático (PD) 55,608 (9.79%) e sete assentos; e o KHUNTO 36.547
(6.43%) e cinco lugares. O PLP e o KHUNTO entram no Parlamento Nacional pela
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primeira vez. A participação foi de 76,7%, acima dos 74,8% de 2012.

3. ENQUADRAMENTO LEGAL

3.1 A CONSTITUIÇÃO E OS COMPROMISSOS INTERNACIONAIS
O quadro jurídico nacional fornece a base para a realização de eleições democráticas,
competitivas e credíveis. Timor-Leste é membro da Organização das Nações Unidas,
tendo assinado e ratificado os tratados internacionais mais relevantes relacionados com
os direitos humanos e as liberdades fundamentais, como o Pacto Internacional sobre os
Direitos Civis e Políticos, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação Racial, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra a Mulher, a Convenção Internacional sobre os Direitos da
Criança, a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, o Pacto
Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, a Convenção das Nações
Unidas contra a Corrupção e a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos
de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de suas Famílias. Timor-Leste ainda
não ratificou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
e tem vindo a sofrer crescentes pressões por parte de diversos grupos da sociedade civil
para fazê-lo.

3.2 DIREITOS HUMANOS CONSTITUCIONAIS E ELEIÇÕES
A Constituição é a lei suprema que consagra todos os direitos e liberdades
fundamentais, incluindo as garantias sobre os direitos de expressão, de reunião, de
associação e de movimento, e a promoção da igualdade no exercício dos direitos civis e
políticos e a não discriminação baseada no género para acesso a cargos políticos. O
novo Código Penal, que entrou em vigor em 2009, incorpora normas internacionais de
direitos humanos e um capítulo delineando 14 crimes eleitorais. A Constituição
incorpora os direitos contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos.

A Provedoria de Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) tem o dever constitucional de
informar sobre questões de direitos humanos e governança e detém competência para
analisar a legislação e solicitar ao Supremo Tribunal de Justiça que se pronuncie sobre a
sua constitucionalidade. Quando a Comissão Anti-Corrupção (CAC) entrou em ação em
2011, os aspetos relacionados com o mandato do Provedor de Justiça para combater a
corrupção foram atribuídos a esta nova entidade. O Parlamento ainda não adotou o
projeto de lei anti-corrupção, que contribuirá para que o CAC implemente integralmente
a sua função. Da mesma forma, devido à falta de vontade política, o PDHJ não se
comprometeu a comentar sobre iniciativas legislativas e o CAC não investigou a
monetização da campanha e a política do dinheiro em troca de favores e a origem dos
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financiamentos dos partidos políticos e das campanhas. Ambos recorrem a monitores
para seguir e informar sobre o uso dos recursos estatais e a participação de funcionários
públicos nas campanhas eleitorais.
3.3 LEIS ELEITORAIS
O principal quadro jurídico que regula as eleições inclui a Constituição da República
Democrática de Timor-Leste (2002), Lei n.º 7/2006 sobre a Eleição do Presidente da
República (alterada em 2007, 2011, duas vezes em 2012 e em 2017), Lei nº 6/2006
sobre a Eleição do Parlamento Nacional (alterada em 2011, 2012 e em 2017), Lei nº
5/2006 sobre os Órgãos de Administração Eleitoral (alterada em 2007 e em 2016), Lei n
º 3/2004 sobre os Partidos Políticos (alterada em 2016), a recentemente introduzida Lei
n. ° 5/2014 sobre os Meios de Comunicação Social, a Lei n. °6/2016 relativa ao
Registo de Eleitores e os regulamentos emitidos por Decreto Governamental.

No conjunto, o quadro jurídico está em conformidade com os compromissos e as boas
práticas internacionais e aborda os elementos fundamentais relacionados com o
processo eleitoral. Não obstante, a legislação eleitoral encontra-se dispersa por várias
leis que nem sempre surgem reorganizadas num quadro coerente ou traduzidas para a
língua tétum de um modo aprofundado. A introdução tardia de emendas a leis eleitorais,
combinada com a nova competência do Governo na regulamentação de leis por decreto,
introduz incerteza jurídica e dá oportunidade à aplicação de políticas discricionárias.

3.4 ALTERAÇÕES TARDIAS ÀS LEIS ELEITORAIS
As leis eleitorais foram sujeitas a numerosas alterações, inclusive no decorrer do
período de eleições. A introdução tardia de emendas às leis eleitorais diminui a
confiança no quadro legal. Evitar alterações do quadro legal eleitoral durante um
intervalo de tempo claramente definido e anterior às eleições, como um ano, conforme
recomendado pela Comissão de Veneza, ou seis meses, como sugerido pelo Protocolo
Adicional sobre a Democracia e Boa Governação da Comunidade Económica dos
Estados da África Ocidental (CEDEAO), constituiria uma boa prática legislativa e uma
salvaguarda importante, na medida em que contribuiria para garantir a estabilidade e a
previsibilidade legais. Este aspecto refere-se especialmente a regras fundamentais de
transformação de votos em assentos parlamentares e a regras relativas à composição de
comissões eleitorais.

A MOE UE observou a introdução de alterações às leis eleitorais, após o anúncio da
lista definitiva dos candidatos presidenciais e após a abertura do período de registo de
candidatos às eleições legislativas. Tanto a quinta emenda à Lei nº 7/2006 sobre a
Eleição do Presidente da República, como a quarta emenda à Lei nº 6/2006 sobre a
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Eleição do Parlamento Nacional alienam a Comissão Nacional de Eleições (CNE) da
sua competência para aprovar os regulamentos do Secretariado Técnico de
Administração Eleitoral (STAE). A aprovação regulamentar é transferida para o
Governo, inclusive a apresentação de listas de candidatos, campanhas, votação fora do
país, contagem e gestão de votos, comunicação, agentes partidários e observadores.

Na promulgação de emendas à Lei da Eleição do Presidente da República, o Presidente
exerceu o seu direito constitucional de enviar uma mensagem ao Parlamento, na qual
comunicou a opinião de que, além de não ser aconselhável reformar as leis eleitorais em
ano de eleições, a referida alteração levantava graves dúvidas políticas e constitucionais.
O Presidente expressou um particular desacordo com a alienação do órgão independente
de administração eleitoral da competência para aprovar os regulamentos do STAE.

A CNE informou a MOE UE que o órgão de supervisão eleitoral independente foi
convidado a emitir uma opinião somente após as alterações à lei terem sido
apresentadas ao Parlamento. Normalmente, a CNE daria uma opinião técnica ou jurídica
sobre alterações às leis eleitorais antes da sua apresentação ao plenário. Paralelamente,
os regulamentos internos da CNE publicados no boletim oficial apenas em janeiro de
2017 atribuem-lhe a competência de aprovar a regulamentação de todas as leis
eleitorais. Os partidários desta prática e das emendas aplicadas, incluindo o primeiroministro, argumentam considerar mais lógico que uma competência reguladora seja
apanágio de um órgão que, por si próprio, detém o poder de introduzir legislação.

As emendas à Lei Eleitoral do Parlamento Nacional foram promulgadas somente após o
Tribunal de Recurso ter emitido uma opinião sobre a constitucionalidade de três novas
disposições que interessavam ao Presidente. O Tribunal considerou que os mecanismos
utilizados para retirar mandatos a deputados por não obedecerem aos estatutos dos
assentos partidários, que criminalizar o uso não autorizado de um símbolo do partido
durante o período da campanha e que a redução do mandato independente da CNE com
a atribuição da competência de regulamentar as leis eleitorais ao Governo eram todos
constitucionais.

A alteração da lei também aumentou o patamar eleitoral para a alocação de assentos
parlamentares de 3% para 4%. Este processo não foi inclusivo e foi aprovado durante o
período eleitoral sem suficiente debate público e sem consulta de todos os partidos.
A responsabilidade pela validação das listas de candidatos legislativos passou da CNE
para o Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal de Recurso). A CNE considera o processo
de validação como um procedimento administrativo que não exige o envolvimento do
Tribunal. Esta re-afetação trouxe consistência entre a Lei Eleitoral do Parlamento
Nacional e a Lei Eleitoral do Presidente da República, mas simultaneamente diminuiu o
papel da CNE como órgão independente de supervisão.
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A Constituição é clara ao definir que a supervisão do recenseamento eleitoral e dos
actos eleitorais deverá ser incumbência de um órgão independente, cujas competências
sejam estabelecidas por lei. As alterações às leis eleitorais que limitam o mandato da
CNE são incoerentes com a Lei dos Órgãos da Administração Eleitoral, que estabelece a
competência da CNE para a aprovação da regulamentação das leis eleitorais. Esta
realidade é contraditória e resulta na incoerência da CNE deter uma competência que
não pode exercer. Paralelamente, é de salientar que as emendas de 2016 à Lei dos
Órgãos da Administração Eleitoral violaram o princípio de segurança de mandato, pois
provocaram a demissão de comissários da CNE e uma redução na sua composição de 15
para sete. As alterações também suspenderam as nomeações dos representantes da
sociedade civil para a CNE e atribuíram ao Parlamento Nacional a competência de
eleger o seu presidente.

As decisões políticas que reduzem o mandato de supervisão da CNE não contribuem
para melhorar a supervisão independente do processo eleitoral e afetam negativamente a
sustentabilidade institucional do órgão de administração eleitoral. O modelo de gestão
do processo eleitoral escolhido por Timor-Leste, com a CNE independente na
supervisão do órgão que implementa as eleições, o STAE, que se encontra sob alçada do
Ministério da Administração Estatal e do Ordenamento Territorial, fragiliza-se ao nível
da sua sustentabilidade se, ao longo de uma série de eleições, a Constituição, as leis
eleitorais e os regulamentos se tornarem inadequados para que a CNE execute o seu
mandato e as suas responsabilidades de modo eficaz.

3.5 JUSTIÇA ELEITORAL: MECANISMO DE RECLAMAÇÕES E RESOLUÇÃO DE
RECURSOS
Em Timor-Leste, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) é o último decisor no que
respeita a assuntos eleitorais. A carência de juízes qualificados em todos os níveis do
sistema judiciário e especialmente nos níveis superiores, provoca uma debilidade
assinalável pois, simplesmente, não existem suficientes juízes para constituir o STJ. Até
ao estabelecimento de um STJ, é o Tribunal de Recurso que assume estas funções. Esta
solução não coloca em perigo a justiça eleitoral. Além de manter a função de registar os
partidos políticos, o Tribunal de Recurso analisa a elegibilidade dos candidatos
presidenciais e legislativos e certifica os resultados das eleições finais. Foram nomeados
três juízes doTribunal de Recurso para lidar com as questões eleitorais.

O quadro jurídico e os regulamentos oferecem oportunidades suficientes para que os
eleitores e os representantes dos candidatos apresentem queixas e recursos em todas as
etapas do processo eleitoral, desde o registo de eleitores e candidatos até à certificação
dos resultados finais. A lei prevê a realização de recursos eleitorais contra decisões da
administração eleitoral, que posteriormente são submetidas ao Tribunal de Recurso.
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O Código Penal descreve 14 crimes eleitorais e a recente alteração à Lei Eleitoral do
Parlamento Nacional inclui um. As ofensas eleitorais são puníveis com multas ou
sentenças de prisão que variam entre três e oito anos. A Procuradoria-Geral recomendou
que seja dada prioridade às ofensas eleitorais. A MOE UE tomou conhecimento de
apenas alguns casos que se encontravam sob investigação.

4. ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL

4.1 QUADRO INSTITUTIONAL: A COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES (CNE) E
O SECRETARIADO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL (STAE)
Timor-Leste conta com dois órgãos de administração eleitoral (OAE), cada um com
competências distintas e complementares na condução das eleições. A Comissão
Nacional de Eleições (CNE), um órgão colegiado permanente de supervisão, impõe
disposições constitucionais e legais relacionadas com o processo eleitoral. O
Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), sob tutela do Ministério da
Administração Estatal e Ordenamento do Território, é responsável pela organização
geral e pela implementação das eleições, detendo poderes principalmente
administrativos, logísticos e consultivos.

Ambos os órgãos de administração eleitoral realizaram as eleições presidenciais e
parlamentares de forma inclusiva e profissional e as liberdades fundamentais
relacionadas com a condução das eleições foram respeitadas. No entanto, foram
observadas algumas deficiências de gestão e atrasos relacionados com a remuneração e
publicação de deliberações.
A COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES
A lei eleitoral garante a independência da CNE no que diz respeito a interferências
políticas. Possui autonomia financeira, administrativa e organizacional, e os membros
não podem ser afastados do cargo durante o seu mandato de cinco anos, que é renovável
apenas por uma vez. No entanto, uma emenda de junho de 2016 à Lei sobre os Órgãos
de Administração de Eleitoral provocou a repentina destituição dos 15 comissários da
CNE, que expressou uma forte insatisfação com a interrupção do seu mandato. O
Presidente da República declarou que a alteração era contrária aos princípios legais
consagrados na Constituição. Adicionalmente, nas semanas que antecederam as
eleições, dois decretos governamentais sobre as eleições presidenciais e legislativas
retiraram competências à CNE (ver secção 3.4 Alterações Tardias Às Leis Eleitorais).
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A nova composição da CNE integra sete membros: um nomeado pelo Presidente da
República, três eleitos pelo Parlamento Nacional, um nomeado pelo Governo, um juiz
eleito entre pares e um juíz da Procuradoria Geral 2 . Os partidos políticos e as
organizações da sociedade civil expressaram satisfação geral face o desempenho da
CNE.

As reuniões plenárias da CNE exigem um quorum de maioria absoluta e as suas
deliberações são tomadas por consenso em sessões fechadas durante as etapas-chave do
processo eleitoral. A CNE é obrigada a operar de modo transparente, conforme
estabelecido nos regulamentos internos. As suas deliberações constituem documentos
públicos, disponíveis na página electrónica oficial da CNE ou publicadas pelo seu portavoz. A MOE UE observou que este requisito não foi cumprido. Uma rápida publicação
das suas deliberações teria contribuído para a integridade do processo eleitoral. A
divulgação dos resultados progressivos do apuramento nacional na página electrónica da
CNE e a publicação on-line de todas as atas de resultados dos centros de votação para as
eleições presidenciais e parlamentares constituíram uma importante medida de
transparência.

Embora a utilização de plataformas de redes sociais como o Facebook para informar o
público tenha sido insignificante, a comunicação da CNE com os intervenientes, o
público e os partidos políticos foi positiva, com recurso a um centro de comunicação
para a realização de conferências de imprensa ad hoc3. O presidente da CNE participou
em debates e programas relacionados com as eleições na televisão pública. Em
colaboração com o Conselho de Imprensa, a Comissão Anti-Corrupção e a Provedoria
dos Direitos Humanos e Justiça, a CNE organizou debates televisivos aquando das
eleições presidenciais e legislativas.

O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral
A Lei sobre os Órgãos de Administração Eleitoral define o STAE como um serviço
indireto de administração estatal com autonomia técnica e administrativa. É responsável
pela implementação das operações eleitorais e pela manutenção da base de dados do
recenseamento eleitoral. Liderado por um diretor geral e apoiado por dois vicediretores, a sua estrutura orgânica inclui o gabinete do diretor e seis departamentos:
tecnologia de informação, educação e formação de eleitores, finanças e administração,

2

A estrutura orgânica da CNE inclui o plenário, o seu presidente, o vice-presidente, um secretário e quatro
comissários apoiados por um secretariado permanente, um diretor geral, três diretores nacionais, 12 escritórios
municipais e um escritório localizado no enclave de Oecusse.
3

Um assessor de comunicação, financiado pela Fundação Internacional para os Sistemas Eleitorais (IFES, em inglês)
prestou assistência ao departamento de comunicação da CNE.
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logística, planeamento e obras/implementação, e informações públicas e relações
externas. O STAE conta com 13 escritórios municipais e pode buscar apoio financeiro
bilateral e multilateral para auxílio na implementação do recenseamento eleitoral e das
atividades de votação.

O STAE publica o calendário eleitoral, conduz o recenseamento eleitoral por meio de
atualizações de uma base de dados biométrica, assegura a exposição pública para
consulta das listas de eleitores e identifica e publica as localizações das estações de
voto. É responsável pela formação dos oficiais eleitorais, pela produção de manuais de
formação, pela finalização da conceção visual do boletim de voto, pela acreditação dos
fiscais dos partidos políticos, dos observadores e dos órgãos de comunicação social e
pela realização de campanhas de educação eleitoral. Os Decretos Governamentais nº
8/2017 e nº19 / 2017 introduziram, pela primeira vez, o requisito de proporcionar o
direito de voto a cidadãos timorenses residentes na Austrália, em Portugal, na Coreia do
Sul e no Reino Unido.

4.2 O CALENDÁRIO E A PREPARAÇÃO ELEITORAL
Os calendários eleitorais para ambas as eleições foram publicados no prazo legal de oito
dias após o anúncio realizado pelo Presidente.

A coordenação dos comícios nacionais de campanha dos partidos políticos constituiu
uma componente integral do calendário da CNE. De acordo com o Decreto do Governo
nº 17/2017, a CNE é responsável por notificar os partidos políticos, caso se verifique
uma sobreposição de locais ou de horários. Os partidos em questão deverão concordar
com as mudanças necessárias. A este respeito, observaram-se esforços de estreita
cooperação entre os representantes dos partidos políticos, o Ministério do Interior e o
Ministério da Defesa e Segurança. A Polícia, a Provedoria dos Direitos Humanos e
Justiça, a Comissão da Função Pública, a Comissão Anti-Corrupção e a Comissão
Nacional de Direitos da Criança trabalharam com a CNE em atividades de
monitorização das campanhas.

Na sua qualidade de supervisão, observou-se que a CNE não realizou ações pró-ativas e
oportunas de cooperação com o STAE, de modo a garantir uma supervisão competente
e uma implementação coerente das importantes etapas eleitorais, como a exposição
pública das listas de eleitores a nível local para efeitos de consulta, a produção de
boletins de voto, ou o recenseamento e votação para eleitores residentes no estrangeiro.
Ter-se-iam revelado práticas e vantajosas a organização de reuniões regulares de
coordenação, a partilha de informações e uma análise sistemática e concertada dos
desafios de implementação. Ao fazê-lo, o STAE poderia ter melhorado o seu calendário
operacional, de maneira a garantir a implementação ideal dos procedimentos.
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As equipas temporárias da CNE enviadas para os municípios monitorizaram eventos
pré-eleitorais, como a educação eleitoral, a formação dos funcionários das estações de
voto e os comícios dos candidatos. Nesta atividade de monitorização incluíram-se
também o processo de votação e de contagem. Os monitores estiveram presentes em
locais de fácil acesso onde conseguiram observar amplamente. No entanto, a sua
capacidade para alcançar áreas remotas foi reportada como limitada por falta de
transporte. Observou-se que os monitores mais jovens não tinham conhecimento do
quadro eleitoral. Melhorar as suas habilitações no que diz respeito à monitorização e à
produção de relatórios permitiria à CNE um melhor desempenho do seu papel de
supervisão.

O cronograma operacional do STAE proporcionou uma visão global do planeamento
dos preparativos eleitorais. No entanto, o requisito legal de exposição pública das listas
de eleitores provisórias para consulta e reclamação por parte dos interessados nem
sempre foi cumprido. Os prazos para a acreditação de candidatos e de agentes ou fiscais
de partido e ainda de observadores e dos meios de comunicação social foram
estabelecidos bastante antes do dia das eleições. O planeamento operacional incluiu
formação de pessoal eleitoral e campanhas de educação eleitoral, inclusive para a
votação no exterior do país, o estabelecimento de centros de votação, do dia de eleição,
apuramento de votos, recursos e anúncio final dos resultados pelo Tribunal de Recurso.

O STAE terminou os preparativos técnicos para as eleições em tempo útil e realizou
esforços para responder aos decretos governamentais que introduziram novos
procedimentos numa fase tardia do processo. No entanto, aquando das eleições
legislativas, foram observados atrasos na publicação dos cadernos eleitorais e das listas
dos centros de votação no boletim oficial. Os cadernos eleitorais provisórios não foram
expostos de forma abrangente para um período de consulta e verificação pública,
conforme previsto na lei. O STAE foi chamado a produzir manuais de formação
atempadamente e a realizar formação igual e coerente para oficiais eleitorais e membros
das estações de voto. Aquando das eleições legislativas, as listas de candidatos
aprovados não foram comunicadas publicamente, conforme exigido por lei, e os
gabinetes municipais do STAE não implementaram consistentemente o requisito
regulamentar de colocação de etiquetas ou senhas no cartão de eleitor, com indicação do
centro de votação onde deve ser exercido o direito de voto.

A 2 de junho, foram realizadas eleições locais em 10 sucos recém-criados: cinco no
município de Díli, dois dos quais separados de Comoro, o maior do país; dois em Aileu;
dois em Manatuto e um em Viqueque. Os sucos constituem a menor unidade geográfica
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de registo de eleitores e de voto; o estabelecimento inoportuno de novos sucos afetou o
planeamento eleitoral do STAE, uma vez que a lei requer a existência de pelo menos um
centro de votação em cada um dos 452 sucos4.

O STAE produziu os boletins de voto e foi responsável por garantir que os partidos
políticos e os candidatos aprovassem a sua versão definitiva. A CNE expressou
insatisfação quanto à reduzida partilha de informações pelo STAE e frustração por não
ter sido consultada para colaborar neste processo. Em ambas as eleições, os boletins de
voto finais careceram de uniformidade e de uma apresentação padrão de candidaturas e
de partidos, empregando tipos de letra e configurações de diferentes dimensões. A
experiência eleitoral e a capacidade técnica dos órgãos de administração eleitoral
poderiam ter permitido uma melhor harmonização entre as fotografias e os símbolos dos
candidatos no boletim de voto.
A impressão dos boletins de voto foi realizada na Gráfica Nacional, em Díli. O STAE
forneceu garantias quanto à qualidade do papel e à inclusão de recursos de segurança. A
encadernação manual dos livros de boletins de voto resultou em discrepâncias menores
no número de boletins inseridos em cada resma de 50. Não foi observada uma alocação
sistemática e igualitária de boletins suplementares para os centros de votação. No
entanto, o STAE conseguiu fornecer boletins adicionais quando necessário durante o dia
da eleição. Foi solicitado ao projeto LEARN do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) que fornecesse tinta indelével para a eleição presidencial,
tendo esta sido usada, também, nas eleições parlamentares, quatro meses mais tarde.

Em concordância com as boas práticas internacionais, foram implementadas equipas
ambulantes de oficiais eleitorais para a condução do processo de votação em hospitais e
prisões. Os Ministérios da Justiça e da Saúde informaram o STAE 20 dias antes do dia
das eleições acerca do número de cidadãos que haviam solicitado a votação ambulante.
A contagem desses boletins realizou-se nos centros de votação a que essas estações de
voto móveis foram atribuídas.

4.3. FORMAÇÃO DE OFICIAIS ELEITORAIS E DE FISCAIS DE CANDIDATURA
Numa fase precoce dos preparativos eleitorais, o STAE organizou sessões de
informação para quadros superiores e diretores municipais acerca do calendário eleitoral

4

As autoridades locais, sob orientação do Ministério da Administração Estatal e do Ordenamento Territorial,
administraram a votação. Os candidatos concorreram como independentes nas eleições ao nível do suco. A
participação foi considerada como elevada (até 94% em Manatuto, de acordo com o PNUD) e o processo foi
conduzido de forma pacífica e sem grandes problemas. Foram realizadas duas voltas em dois sucos de Díli em 17 de
junho, já que nenhum candidato obteve o número de votos exigido (50% mais um).
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e sobre as alterações do quadro legal eleitoral. Para as eleições presidenciais, o STAE
implementou formação para cerca de 850 brigadistas, com funções de apoio e
assistência técnica, presidentes de centros de votação e 11,210 oficiais eleitorais,
membros das estações de voto. Com o aumento de 174 estações de voto para as eleições
legislativas, pessoal eleitoral adicional foi recrutado e treinado.

A UE observou uma formação maioritariamente eficiente de brigadistas e membros das
estações de voto e verificou uma considerável melhoria desde as eleições presidenciais.
Foram realizadas sessões de formação interativas, com suficientes recursos e instrução
na maioria dos municípios. Os oficiais eleitorais receberam manuais de qualidade
adequada sobre os procedimentos de voto e a contagem. Em Díli, a formação foi
reforçada com um dia extra, que incluiu simulações sobre procedimentos de voto e
contagem e exercícios práticos de preenchimento de actas de resultados. No entanto, a
MOE UE observou um desequilíbrio na qualidade e perícia entre os funcionários
eleitorais. Em Baucau e Viqueque, os observadores avaliaram a formação geral como
insuficiente, a metodologia inadequada e notaram a falta inicial de materiais de apoio.
Verificaram-se relatos de desembolso tardio de fundos da CNE para os funcionários
eleitorais subalternos, mas com impacto aparentemente limitado no desempenho das
suas funções. A irregularidade nas transferências de pagamentos para os gabinetes
municipais do STAE foi mais problemática e, por vezes, prejudicaram o seu
desempenho. Os atrasos foram observados no início das formações das equipas de voto
em ambas as eleições e verificaram-se algumas desnecessárias dificuldades financeiras.

Os fiscais de candidatura e dos partidos foram acreditados centralmente pelo STAE em
ambas as eleições. Respectivamente, mais de 3,200 fiscais de candidatos e 15,525
agentes dos partidos foram acreditados para as eleições presidenciais e legislativas. Em
contraste com as eleições presidenciais, onde apenas dois agentes foram autorizados por
cada estação de voto, o Decreto Governamental n.º 17/2017 assegurou até cinco o
número de agentes partidários presentes por cada centro e estação de voto, sendo que,
de cada vez, apenas um foi autorizado a entrar na estação de voto.
Embora o decreto refira a responsabilidade do STAE proporcionar formação aos agentes
partidários antes da entrega de acreditações, pareceu irrealista que o STAE tivesse
capacidade para fornecer sessões de formação dedicadas a um tão vasto número de
fiscais ou seus representantes. O STAE fez uma oferta pública para responder aos
pedidos de formação.
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4.4 EDUCAÇÃO CÍVICA E ELEITORAL
Além da educação cívica e eleitoral de eleitores levada a cabo pela CNE e pelo STAE
nos meios de comunicação social nacionais e nas rádios comunitárias, os funcionários
do STAE promoveram sessões de educação eleitoral ao nível dos sucos, transmitindo
conceitos básicos como a participação dos partidos políticos e os procedimentos de voto
e de contagem. O STAE foi ainda mais longe e promoveu sessões de informação aos
eleitores nas escolas públicas. No conjunto, os formadores do STAE mostraram
profissionalismo e as informações partilhadas foram precisas e úteis. De acordo com o
STAE, as tensões relacionadas com as eleições diminuíram graças à implementação de
programas educacionais de longo prazo.

Não obstante, a MOE UE observou que a participação nessas sessões foi baixa e que os
cidadãos de áreas remotas reclamaram haver falta de informação. Em Baucau, Lautém
e, especialmente, em Oecusse, os observadores relataram poucas atividades de educação
eleitoral. A MOE UE avaliou o nível de consciência sobre as eleições entre as
populações urbanas e rurais de Oecusse como pobre, tendo-se notado a falta de
conhecimento acerca dos candidatos e até o desconhecimento da data das eleições.

A CNE realizou sessões de educação cívica em todos os municípios. As mesmas foram
promovidas por comissários e envolveram organizações da sociedade civil, partidos
políticos, a Polícia Nacional de Timor Leste (PNTL) e jornalistas no debate sobre
regulamentos e procedimentos eleitorais. Paralelamente, a CNE promoveu a
transmissão de programas semanais em estações de rádio comunitárias. As comunidades
na diáspora, para as quais o Governo disponibilizou serviços de recenseamento e de
votação, foram incluídas nas atividades de educação cívica. Foi observado, no entanto,
que, as visitas às comunidades na diáspora desviaram funcionários de topo da CNE das
suas responsabilidades de supervisão antes dos dias de ambas as eleições.

No período que antecedeu as eleições legislativas, a página electrónica da CNE
forneceu informações práticas sobre o método D’Hondt de atribuição de assentos no
Parlamento Nacional. A página online da CNE também disponibilizou informações
sobre o calendário de atividades de campanha que havia sido aprovado para os 21
partidos políticos e para a coligação.
O projeto PNUD LEARN, em cooperação com o STAE e a CNE, produziu vários
anúncios de serviço público para televisão com a duração de um minuto, segmentando
diferentes grupos e fornecendo informações específicas sobre a votação.

23

5. O REGISTO DOS PARTIDOS POLÍTICOS E DOS CANDIDATOS

5.1 ENQUADRAMENTO LEGAL
Os critérios de elegibilidade dos candidatos para as eleições presidenciais e legislativas
estão em conformidade com as obrigações internacionais para eleições democráticas e
não incluem restrições discriminatórias ou excessivas. A primeira emenda à Lei nº
3/2004 sobre Partidos Políticos, de janeiro de 2016, introduziu uma mudança
significativa em relação aos requisitos de assinatura para submissão de candidatuar. Os
partidos políticos passaram a ter de reunir um mínimo de 20,000 assinaturas de eleitores
registados, com um mínimo de 1,000 assinaturas provenientes de eleitores registados
em cada um dos 13 municípios. Os partidos políticos devem estar registados pelo menos
seis meses antes da data das eleições. Nos anteriores termos, um partido necessitava de
reunir apenas 1,500 assinaturas e não existiam requisitos regionais. O Tribunal de
Recurso tem o mandato de registar os partidos políticos.
Uma emenda à Lei Eleitoral do Parlamento Nacional introduzida entre as duas eleições
ampliou o período de imunidade a que os candidatos têm direito durante o processo
eleitoral, aumentando de um para três anos a pena de prisão mínima para que um
candidato perca a imunidade.
Para além da triagem dos candidatos presidenciais, e de acordo com as recentes
alterações, o Tribunal de Recurso também controla a triagem de candidatos
parlamentares no que diz respeito aos requisitos de elegibilidade. Os candidatos
presidenciais devem ter cidadania original, ser maiores de 35 anos e deverão ser
propostos por um mínimo de 5,000 eleitores. Ao abrigo do sistema de representação
proporcional e de lista fechada de Timor-Leste, os partidos e coligação candidatos às
legislativas devem apresentar listas de 65 candidatos efetivos e outros 25 suplentes. As
listas de efetivos e de suplentes devem incluir, pelo menos, uma mulher por cada
conjunto de três candidatos, sob pena de rejeição.

5.2 A ADMISSÃO E A REJEIÇÃO DE CANDIDATURAS
O prazo de submissão das candidaturas presidenciais ao Tribunal de Recurso terminou a
5 de fevereiro de 2017. O registo de candidatos concluiu-se a 18 do mesmo mês, sendo
que o Tribunal não rejeitou qualquer pedido. Relativamente às eleições legislativas, os
partidos políticos e a coligação tiveram de apresentar as suas candidaturas
obrigatoriamente até 1 de junho. O Tribunal de Recurso rejeitou três listas apresentadas
por dois partidos: o ASDT (Associação Social-Democrata Timorense, que apresentou
duas listas rivais) e o PPT (Partido do Povo de Timor). A 14 de junho, o Tribunal
confirmou em recurso a decisão de rejeitar as três listas, destacando o facto de os
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partidos políticos em questão não terem respeitado procedimentos necessários, como a
realização de um congresso, que constituia um dos requisitos para este efeito.

5.3 A PUBLICAÇÃO DAS LISTAS DE CANDIDATOS
A publicação das listas dos candidatos é considerada uma boa prática internacional que
confere segurança jurídica à escolha dos eleitores relativamente aos candidatos.
Uma lista abrangente dos candidatos de cada partido e coligação participantes não foi
publicada para as eleições legislativas, o que aumentou a possibilidade de os eleitores
irem às urnas sem um conhecimento detalhado sobre os candidatos concorrentes. Essa
falta de transparência limitou o direito dos eleitores à informação. O STAE não cumpriu
a obrigação legal de comunicar na rádio nacional e outros meios de comunicação, por
três dias consecutivos, a lista definitiva de candidaturas admitidas, assim que foi
notificado desta informação pelo Tribunal de Recurso.
Os partidos políticos puderam até 21 dias antes das eleições proceder a substituições e
finalizar as suas listas. Não houve, no entanto, qualquer requisito legal que obrigasse a
que estas alterações fossem divulgadas após o fim daquele período. Apesar dos apelos
das organizações nacionais da sociedade civil, as listas não foram oficialmente
publicadas.

6. RECURSOS E FINANCIAMENTO DA CAMPANHA

6.1 ENQUADRAMENTO LEGAL
O quadro jurídico que regula o financiamento das campanhas é vago e incompleto e não
assegura condições equitativas entre candidatos e partidos políticos. A MOE UE
recomendou em 2012 uma maior eficácia na aplicação e na responsabilização no que
respeita ao financiamento das campanhas, mas aparentemente poucos progressos se
alcançaram nesta área. A CNE, responsável pela supervisão do financiamento das
campanhas, não possui uma clara competência nesta área e o enquadramento legal não
inclui sanções adequadas para as violações da lei. Não foi ainda resolvida pelos
tribunais a investigação que remonta às eleições de 2012 sobre o financiamento da
campanha do CNRT.

O financiamento das campanhas eleitorais está previsto na Lei n.º 3/2004 sobre os
Partidos Políticos e Alterações Posteriores, na Lei nº 6/2008 sobre o Regime Jurídico do
Financiamento dos Partidos Políticos e nos decretos governamentais nº 5/2017 e
18/2017, que integram, respectivamente, os regulamentos da campanha para as eleições
presidenciais e parlamentares.
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Os partidos com representação parlamentar têm direito a um subsídio estatal anual
distribuído de acordo com o número de assentos. No orçamento de 2017, cerca de US$6
milhões foram destinados a esta finalidade. Numa bem-vinda iniciativa, a emenda à Lei
de Partidos Políticos de Timor-Leste (janeiro de 2016) estabelece que os candidatos
eleitorais recebam financiamento da campanha por parte do Estado 5 . No entanto, a
provisão é vaga, incluindo no que refere ao grande diferencial que a lei prevê entre
US$1 e US$10 a pagar por cada voto obtido. A lei também omite qualquer referência
específica a uma subvenção estatal para candidatos presidenciais, o que deu lugar a que
se estabelecesse uma confusão entre os candidatos e as autoridades eleitorais após as
eleições de março de 2017. Uma decisão foi finalmente tomada no sentido de não
conceder nenhum financiamento estatal aos candidatos presidenciais.

Embora sejam proibidas doações provenientes de diversas origens, incluindo de partidos
políticos estrangeiros, a lei não estabelece limites máximos para as contribuições de
doadores elegíveis ou para as despesas de campanha. Esta realidade favoreceu a
FRETILIN nas eleições presidenciais e legislativas e o CNRT na corrida ao Parlamento,
por comparação com outros candidatos e partidos políticos com menos recursos. À
excepção dos candidatos destes dois partidos, concorrentes em ambas as eleições
sublinharam que financiar uma campanha competitiva havia constituído um grande
desafio. Há muitas mais lacunas na legislação e verifica-se a ausência de uma definição
clara de doações como, por exemplo, se abrangem bens ou serviços em espécie,
descontos nos mesmos, tratamento preferencial, como baixas taxas de juros sobre
empréstimos ou, até, tempo de antena na comunicação social. Não existe um limite
cumulativo definido para a publicação da identidade de um doador e dos valores ou
serviços recebidos nem qualquer definição de doações ilegais, não apenas de fontes
proibidas, como também de fundos ou de serviços de doadores elegíveis, mas
adquiridos através de meios ilegais. As contribuições de um doador, ou por via de
terceiros, também não são limitadas, o que pode favorecer interferências individuas ou
organizacionais sobre os partidos ou os candidatos.

Os candidatos presidenciais e os partidos políticos devem enviar as suas despesas de
campanha à CNE, que tem o mandato de auditar no espaço de 30 dias e publicar a
auditoria realizada no prazo de 45 dias após a recepção das contas. Este processo não foi
respeitado nas eleições presidenciais. À data da redacção deste relatório ainda era
prematuro verificar a situação em relação às eleições legislativas.

5

Durante as eleições legislativas de 2012, e embora não ao abrigo de um quadro regulatório legal, o Conselho de
Ministros aprovou um decreto que concede US$20,000 aos partidos políticos participantes e US$35,000 às
coligações.
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6.2 ABUSO DE RECURSOS ESTATAIS E VANTAGEM DE INCUMBÊNCIA
O uso indevido da vantagem de incumbência foi relatado pela MOE UE em 2012 e
manteve-se um problema nas eleições de 2017. Não foi introduzida qualquer medida
que regulamentasse esta área. Durante a campanha presidencial, contrariamente à
Constituição e ao quadro regulatório, funcionários de alto nível do Governo e da
administração estatal foram observados em campanha pelo candidato da FRETILIN e a
CNE não adoptou qualquer medida a este respeito. Em Oecusse, um camião da ZEESM
(Zona Especial de Economia Social de Mercado) foi utilizado para transportar eleitores
para e de um evento de campanha da FRETILIN, num claro abuso de utilização de
recursos estatais. Durante um evento da campanha da FRETILIN foi transmitido um
vídeo promocional da ZEESM, numa violação da proibição do recurso a nomes e a
símbolos de instituições do Estado durante a campanha eleitoral.
As inaugurações de vários grandes projetos de infra-estruturas pelos líderes do CNRT e
da FRETILIN, dias antes e até no primeiro dia da campanha eleitoral legislativa, não
contribuíram para que as condições entre candidatos fossem equitativas. Embora a
inauguração de obras públicas numa data próxima de eleições não seja explicitamente
proibida por lei, as anteriores MOE UE já haviam considerado que este procedimento
não está de acordo com as boas práticas internacionais. A Região Administrativa
Especial de Oecusse Ambeno (RAEOA) ergueu placas publicitárias promovendo tais
projetos, ao mesmo tempo que oferecia descontos a famílias com facturas elevadas de
eletricidade. Tendo em conta o contexto eleitoral, os referidos descontos podem ser
interpretados como mau emprego dos recursos estatais. Também se verificou que alguns
políticos em funções recorreram aos meios de comunicação social estatais durante a
campanha para as legislativas com o intuito de promover projetos de obras públicas.

6.3 FUNCIONÁRIOS PÚBLICO S E CAMPANHAS ELEITORAIS
Um dos princípios da campanha eleitoral que está previsto na Lei Eleitoral do
Presidente da República é a imparcialidade das entidades públicas relativamente aos
candidatos. O decreto governamental que regula a campanha para as eleições
presidenciais proíbe os candidatos, os seus representantes e os funcionários da
campanha de recorrer aos titulares de cargos públicos como instrumento de propaganda
eleitoral. A Lei Eleitoral do Parlamento Nacional estabelece os mesmos princípios de
imparcialidade por parte das entidades públicas no que diz respeito aos candidatos. Por
contraste, o decreto governamental que regula a campanha das eleições legislativas,
emitido em maio de 2017, não proíbe especificamente os candidatos, os seus
representantes e os funcionários da campanha de recorrer a titulares de cargos públicos
como instrumentos de propaganda eleitoral. A secção 65 da Constituição trata do poder
político e das eleições e prevê expressamente a imparcialidade das entidades públicas
nas candidaturas.
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Contrariamente à Constituição e ao quadro regulamentar, durante as eleições
presidenciais, membros do Governo e funcionários públicos participaram na campanha.
Durante as eleições legislativas, funcionários públicos, que devem requisitar uma
licença sem vencimento para poderem juntar-se a actividades de campanha, foram
observados a participar activamente na campanha, apesar de se manterem em funções,
alguns alegando que o faziam apenas após o horário de trabalho. A Comissão da Função
Pública investigou cerca de 60 casos no que se refere às eleições presidenciais, muitos
deles referidos pela Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ), que
monitorizou atividades de campanha. A CNE, órgão de supervisão responsável pelo
cumprimento das disposições constitucionais e legais relacionadas com o processo
eleitoral, não recebeu qualquer lista onde figurasse a identificação dos funcionários
públicos que tivessem solicitado licença sem vencimento, o que fragilizou a sua
capacidade de repreender ou de sancionar os infratores.

7. O RECENSEAMENTO ELEITORAL

7.1 ENQUADRAMENTO LEGAL
Não existem restrições discriminatórias ou irrazoáveis ao direito de voto. Os cidadãos
timorenses que tenham atingido a idade de 17 anos podem votar, desde que estejam
recenseados e que possuam um cartão de eleitor válido. A legislação exige que o STAE
organize, atualize e mantenha a base de dados do recenseamento eleitoral e os cadernos
eleitorais, supervisionado pela CNE. Nos exercícios do recenseamento eleitoral são
identificados todos os cidadãos com idade igual ou superior a 16 anos.
De acordo com a Lei nº 6/2016 sobre o Recenseamento Eleitoral, a base de dados dos
eleitores foi atualizada a partir dos pedidos de inclusão ou de exclusão de eleitores
fornecidos pelos serviços de recenseamento municipais e locais. A lei prevê que o
cidadão solicite informações sobre o estado do seu registo e requeira correções
oportunas. Os pedidos de informações podem ser diretamente enviados ao STAE.
A lei exige que as listas dos eleitores sejam expostas publicamente durante um período
de verificação de sete dias, após o qual o STAE deverá proceder à sua actualização,
tendo em conta as alterações ou eliminações solicitadas. Conforme observado pela
MOE UE, a implementação deste requisito não foi inteiramente consistente e não
concedeu adequadamente aos cidadãos, aos partidos políticos nem às organizações da
sociedade civil a oportunidade de verificação e, possivelmente, de apresentar uma
objeção em relação a omissões ou a registos indevidos. Para as eleições parlamentares, a
capacidade do STAE para atuar em pleno respeito do calendário do recenseamento
eleitoral pode ter sido afetada por um decreto governamental tardio que previa um
prolongamento por 15 dias do período para a atualizações das listas de eleitores.
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Existe um nível de confiança satisfatório na inclusividade e confiabilidade da base de
dados dos eleitores. Ainda assim, alguns representantes do STAE a nível municipal
expressaram preocupações perante a falta de fluxo de informações das autoridades ao
nível do suco no que respeita aos eleitores falecidos.

7.2 ACTUALIZAÇÃO DO RECENSEAMENTO ELEITORAL
Para este ciclo eleitoral, o STAE realizou duas atualizações da sua base de dados
biométrica de registo de eleitores. Na preparação para as eleições presidenciais, entre 3
de outubro e 23 de dezembro de 2016, o STAE registou um total de 743,150 eleitores, o
que representa um aumento de pouco mais de 100,000 (ou 15%), em relação ao registo
de 2012. Um total de 1,463 eleitores não elegíveis, menores de 17 anos, foi também
registado.
Entre as duas eleições decorreu um período de 63 dias destinado a atualizações dos
cadernos eleitorais. O STAE registou então 24,688 novos eleitores, com os aumentos
mais consideráveis verificados em Díli, Ermera e Baucau. Para as eleições legislativas
um total de 760,907 eleitores foram recenseados, representando um aumento de cerca de
2.4% em relação às eleições presidenciais. Ficaram identificados 3,951 cidadãos
menores de 17 anos e, por esta razão, não elegíveis para exercer este direito. O STAE
também recebeu 88,124 pedidos de atualizações, principalmente no que diz respeito a
alterações de morada e de nome.

7.3 O RECENSEAMENTO E O VOTO NO ESTRANGEIRO
Pela primeira vez, a lei permitiu a votação fora do país aos cidadãos timorenses que
residem no exterior. Para este fim, o recenseamento eleitoral foi conduzido por
comissões ad hoc compostas por funcionários consulares ou diplomáticos em
representação do STAE e da CNE. Para as eleições presidenciais, o recenseamento foi
prorrogado por 18 dias, mas apenas 889 eleitores foram registados na Austrália (Sydney
e Darwin) e pouco mais de 500 em Portugal. A participação foi baixa.

Nas eleições parlamentares foram recenseados um total de 2,125 eleitores no exterior,
apesar das áreas de registo terem sido alargadas de modo a incluir Melbourne
(Austrália), a Coreia do Sul e o Reino Unido. No final, apenas 1,088 votos foram
introduzidos nas urnas. As organizações da sociedade civil expressaram críticas,
questionando a exclusão da diáspora timorense residente na Indonésia.
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A MOE UE observou que o esforço para recensear os eleitores no exterior para as
eleições presidenciais e legislativas produziu escassos resultados, tanto em termos de
registo como de participação.

8. A SOCIEDADE CIVIL E A OBSERVAÇÃO ELEITORAL

8.1 A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NO PROCESSO ELEITORAL
O acompanhamento independente das eleições por observadores nacionais representa
um aspecto importante na promoção da transparência deste processo. A MOE UE
considerou que a capacidade de observação dos cidadãos foi limitada, principalmente
devido a uma formação que se verificou insuficiente, limitada capacidade logística e
problemas de financiamento. Algumas organizações assinalaram que um processo de
acreditação descentralizado e mais fluido nos gabinetes municipais do STAE poderia ter
melhorado o acesso à informação e simplificado o processo de acreditação.
O STAE acreditou cerca de 3,285 observadores nacionais de 24 grupos para as eleições
legislativas, uma participação mais forte em comparação com a verificada nas eleições
presidenciais. O grupo de observadores católicos OIPAS, com financiamento e apoio do
Instituto Democrático Nacional (NDI, em inglês), foi o maior, com 981 observadores.
Outros grupos incluíram os órgãos de prevenção de conflitos Belun e Mahein - que se
concentraram na segurança eleitoral -, o RHTO-DPO (Ra'es Hadomi Timor Oan Organização Nacional de Pessoas Portadoras de Deficiência), a ONG organização
guarda-chuva FONGTIL, as organizações femininas CAUCUS e Fundação Alola, a
ONG La'o Hamutuk, o grupo de Resistência Nacional dos Estudantes de Timor-Leste
RENETIL e o grupo de justiça e direitos AJAR. Com a assistência técnica do PNUD, a
equipa técnica do STAE realizou uma sessão de formação prática para organizações da
sociedade civil, pontos focais dos partidos políticos e grupos de observadores. A
formação centrou-se nas alterações à legislação eleitoral, e incluiu o método de
atribuição de assentos parlamentares.

8.2 GRUPOS DE OBSERVAÇÃO INTERNACIONAL
Para as eleições legislativas, que mereceram mais atenção do que as eleições
presidenciais, o STAE acreditou 198 observadores internacionais de 17 organizações,
incluindo 55 membros da MOE UE. Além da participação de algumas embaixadas, a
Missão de Observação Australiana das Eleitoções em Timor-Leste (ATLEOM), com
aproximadamente 60 observadores, foi o grupo de observadores com maior
representação. A Rede Asiática para Eleições Livres (ANFREL) e representantes das
comissões eleitorais regionais também estiveram presentes. A CNE promoveu uma
abrangente sessão de informação de um dia destinada aos observadores internacionais.

30

9. A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NO PROCESSO ELEITORAL
As mulheres representaram uma média de 48% do total de cidadãos recenseados para
ambas as eleições. Nas eleições legislativas, o STAE registou uma participação do voto
feminino na ordem dos 48.52%. As mulheres surgem representadas em ambos os órgãos
de administração eleitorale em todos os níveis, mas em menor número, quando em
comparação com os homens e, muitas vezes, ocupando posições subordinadas. Dois dos
sete comissários da CNE são mulheres. Na sede do STAE, o vice-diretor-geral e o
diretor de gabinete são mulheres e dois dos 13 diretores municipais desta entidade são
mulheres. O Decreto nº 21/2017 prevê um recrutamento equilibrado em termos de
género para as 12 mil pessoas que compõem a equipa do STAE e foram, efectivamente,
desenvolvidos esforços no sentido de implementar esta provisão.
Realizaram-se várias atividades para promover a participação das mulheres no processo
eleitoral. A rede feminina Feto realizou programas de apoio a candidatas femininas e o
Instituto Republicano Internacional (IRI), financiado pela Agência dos Estados Unidos
da América para o Desenvolvimento Internacional (USAID), organizou workshops para
mulheres candidatas, que abordaram a campanha e o trabalho durante a legislatura.
Praticamente todas as candidatas afirmaram acreditar que integravam a lista do partido
em virtude da quota de género e as que integravam o Parlamento Nacional afirmaram
ser ignoradas enquanto políticas. O NDI realizou um seminário intitulado "construir a
integridade eleitoral - apoiar a inclusão total das mulheres", com a participação de
representantes da Rede de Mulheres, de organizações juvenis, do ORE e do grupo de
observadores católicos OIPAS. A Plan International ajudou a Rede de Mulheres a
organizar uma série de debates sobre questões que afetam as mulheres na política para a
televisão privada Grupo Media Nacional.

10. A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA NO
PROCESSO ELEITORAL
A República de Timor-Leste não é signatária da Convenção Sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, mas tem estado sob crescente pressão por parte de grupos da
sociedade civil para evoluir nesse sentido. A Constituição garante a igualdade de
direitos a todos os cidadãos e a lei eleitoral menciona o direito do eleitor com
deficiência visual ou com dificuldade de acesso a uma estação de voto de nomear um
eleitor à sua escolha que o auxilie. Medidas práticas que visem a inclusão no
recenseamento eleitoral e no acesso às estações de voto deveriam ser amplamente
consideradas pelos órgãos de administração eleitoral, em cooperação com as
organizações da sociedade civil.
A Organização Nacional de Pessoas Portadoras de Deficiência (RHTO-DPO) organizou
uma missão de monitorização do acesso por pessoas com deficiência, que destacou 20
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monitores para observar as eleições presidenciais em Díli, tendo mais tarde distribuído
por todo o país outros 130 monitores para as eleições legislativas6. O projeto permitiu
monitorizar as barreiras enfrentadas pelos eleitores com deficiência para aceder às
estações de voto no dia das eleições.
Não existem dados precisos sobre o número de pessoas com deficiência no país.
Enquanto o recenseamento nacional de 2010 identificou 48,000 pessoas (4,6% da
população), o censo de 2015 identificou apenas 35,000. No relatório sobre as eleições
para o suco de 2016, a organização RHTO-DPO recomendou que em todos os futuros
censos o Governo implementasse o "Conjunto de Seis Perguntas" do Grupo de
Washington, acordado internacionalmente e relacionado com a deficiência. O Governo
deverá considerar a recolha de dados credíveis, de maneira a garantir informações
estatísticas precisas sobre o número e a distribuição de pessoas com deficiência.
11. OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

11.1 O AMBIENTE DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Após 15 anos de independência, o ambiente da comunicação social de Timor-Leste é
diversificado, apresentando uma variedade de estações de rádio, canais de televisão e de
imprensa. No entanto, as limitadas habilitações jornalísticas e as restrições financeiras
ainda provocam um impacto considerável na qualidade da informação que é fornecida
aos cidadãos, impedindo a comunicação social de desempenhar a sua função de
vigilância.
O panorama dos órgãos de comunicação social compreende a emissora de rádio e a
estação de televisão estatais (Rádio-Televisão Timor-Leste, RTTL), uma agência de
notícias (ANTL), uma rede de rádios comunitárias que abrange todos os municípios,
alguns canais de rádio privados e estações de televisão e jornais. A leitura de jornais é
reduzida dada a limitada distribuição dos mesmos e a elevada taxa de iliteracia havendo,
no entanto, vários jornais diários e um semanal.
À medida que as redes sociais e a televisão vão alcançando cada vez maior
popularidade, as rádios comunitárias são cada vez mais ignoradas como potencial
instrumento para capacitar e informar os cidadãos. Esta realidade veio limitar o direito
dos cidadãos de aceder a informação nas áreas rurais, uma vez que as rádios
comunitárias não representaram uma fonte de informação eleitoral relevante, nem foram
encaradas pelos partidos políticos como um meio útil para a promoção das suas
plataformas. Em contrapartida, os meios de comunicação a nível nacional foram

6

Financiado pelo projeto UNDP LEARN e pelo Departamento de Relações Exteriores e Comércio da Austrália através
do IFES.
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amplamente utilizados como uma valiosa plataforma de informação para os cidadãos
em termos de educação eleitoral e para veicular mensagens dos partidos políticos. A
liberdade de imprensa foi garantida durante a campanha eleitoral.

11.2 ENQUADRAMENTO LEGAL
Apesar da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão serem garantidas pelos
artigos 40 e 41 da Constituição, a difamação constitui crime. Em conformidade com as
boas práticas internacionais, deveria haver sanções alternativas para danos causados por
delitos relacionados com a imprensa. A criminalização da difamação pode ter um efeito
inibidor sobre a liberdade de expressão.

De acordo com as recomendações da MOE UE de 2012, Timor-Leste introduziu a Lei
da Comunicação Social em 2014 e um órgão regulador, o Conselho de Imprensa, que
pode agir como mediador em litígios decorrentes de conflitos relacionados com esta
área. Esta lei estabelece os deveres e direitos dos jornalistas, bem como os requisitos
gerais para que possam obter uma licença e para que os meios de comunicação sejam
registados. Apesar do estabelecimento da licença profissional ter constituído uma
iniciativa positiva, que poderia melhorar o profissionalismo dos repórteres, a
obrigatoriedade de os jornalistas independentes adquirirem semelhante documento é
imprecisa e pode conduzir a decisões arbitrárias por parte do Conselho de Imprensa.
Paralelamente, é exigido aos jornalistas estrangeiros que se submetam a um estágio para
poderem obter uma licença profissional em Timor-Leste sempre que o respectivo
Conselho de Imprensa apresente um requisito similar aos jornalistas timorenses. Esta
exigência é inadequada e não contribui para a promoção do jornalismo profissional,
uma vez que se baseia na reciprocidade e não no critério académico ou profissional.
Adicionalmente, o registo é obrigatório para os meios de comunicação, inclusive os que
têm origem on-line, o que colide com as boas práticas internacionais e pode
potencialmente ser utilizado para o recurso à censura. Dada a ausência de mecanismos
de execução, tanto o registo obrigatório dos meios de comunicação, como a
obrigatoriedade de obtenção da licença profissional acabam por revelar-se
impraticáveis.
Além dos deveres gerais dos jornalistas, conforme estabelecido pela Lei da
Comunicação Social, pouco antes das eleições o Governo aprovou regulamentos sobre a
conduta dos meios de comunicação durante a campanha que determinam obrigações
adicionais, como o tempo de antena nas estações de rádio e televisivas estatais. O
Governo determinou também que todos os meios de comunicação deverão observar os
princípios de igualdade de oportunidade, de tratamento e de imparcialidade. A
propaganda política paga em meios estatais durante o período de eleições é permitida
por lei. Esta realidade aliada à limitada legislação sobre o financiamento dos partidos
políticos favoreceu a desigualdade no acesso aos meios de comunicação.
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Os decretos governamentais nº 10/2017 e nº 17/2017 promulgados, respectivamente, em
fevereiro e em maio de 2017, representam uma regressão substancial quanto à função de
supervisão da cobertura das eleições pelos meios de comunicação social. Actualmente,
os regulamentos concedem ao STAE, que é tutelado pelo Ministério da Administração
Estatal e do Ordenamento Territorial, o poder de decisão sobre a atribuição e retirada
das acreditações aos meios de comunicação social durante as eleições. Anteriormente,
esta competência pertencia à CNE. A alteração legal em causa atribui ao Governo uma
autoridade discricionária para potencialmente interferir na cobertura eleitoral, o que
contraria os princípios internacionais que exigem que os órgãos de supervisão dos meios
de comunicação sejam independentes, imparciais e salvaguardados de interferências.
O Decreto Governamental nº 21/2017 encara os funcionários dos meios de comunicação
social privados e públicos de forma desigual, concedendo apenas aos últimos o direito
de voto na estação de voto mais próxima do seu local de trabalho. Paralelamente, uma
recente emenda (Decreto do Governo nº 17/2017, artigo 19º) proíbe os meios de
comunicação de fotografar a uma distância inferior a 25 metros das estações de voto. A
referida disposição revela-se excessivamente restritiva. Para garantir tanto os direitos
dos eleitores como os dos jornalistas seria suficiente impedir os meios de comunicação
de fotografarem apenas quando essa acção possa comprometer o segredo de voto.

12. A ELEIÇÃO PRESIDENCIAL

12.1. AS PREPARAÇÕES ELEITORAIS
Os órgãos de administração eleitoral realizaram uma preparação atempada para as
eleições presidenciais. A impressão de aproximadamente 760 mil boletins de voto foi
concluída pela Gráfica Nacional dentro do calendário previsto. Os materiais sensíveis,
como os boletins de voto, a tinta indelével, os carimbos, os cadernos eleitorais e as actas
dos resultados foram entregues aos municípios e aos centros de votação nos prazos
estabelecidos. Antes do dia das eleições foi possível proceder-se a uma última
verificação dos materiais nos gabinetes municipais do STAE antes que estes seguissem
para os centros de votação. O STAE assegurou a distribuição dos cadernos eleitorais a
todas as estações de voto. Em 44 sucos com mais de 3,000 eleitores, as listas foram
subdivididas de maneira a garantir uma mais rápida identificação dos eleitores nas
estações de voto.
Um total de 944 de estações de voto em 696 centros de votação, incluindo no
estrangeiro, foram disponibilizados, tendo a votação decorrido entre as 7:00 da manhã e
as 3:00 da tarde. Os eleitores puderam votar em qualquer estação de voto, desde que
esta se localizasse na unidade geográfica do suco onde haviam sido registados. Além
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das estações de voto fixas, os eleitores hospitalizados e os detidos puderam votar em
seis hospitais e em dois estabelecimentos prisionais. O pessoal militar, a polícia e os
funcionários públicos em funções eleitorais puderam votar no local para onde foram
destacados, desde que estivessem registados. As instituições responsáveis por estes
eleitores tiveram obrigatoriamente de informar o STAE as áreas de colocação dos seus
funcionários.
Os 10 funcionários por cada estação de voto foram recrutados entre os residentes dos
sucos, tendo recebido formação para o efeito. No dia da eleição, uma estação de voto
podia operar com um mínimo de seis oficiais eleitorais. A votação, a contagem e
apuramento dos resultados foram concluídos manualmente. A contagem dos votos teve
início imediatamente após o encerramento do centro de votação, com a agregação das
urnas das estações de voto integradas no mesmo centro. A tabulação municipal
concluiu-se dentro do estipulado período de 48 horas e as atas dos apuramentos
municipais foram entregues ao centro nacional de tabulação da CNE dentro do prazo
legal.

12.2 O AMBIENTE DA CAMPANHA
Ambas as campanhas eleitorais foram maioritariamente pacíficas e discretas. Os
partidos políticos comprometeram-se a realizar eleições livres de conflitos. Com o
objetivo de apoiar processos eleitorais pacíficos, a Igreja Católica organizou duas
marchas, que decorreram em Díli, e nas quais os candidatos foram acompanhados por
centenas de pessoas, com cada um a liderar a sua campanha.
A campanha presidencial decorreu durante um período de duas semanas, entre 3 e 17 de
março, seguido por dois dias de silêncio. Os candidatos presidenciais apelaram à calma
e a CNE advertiu para eventuais penas de prisão para delitos eleitorais, no seguimento
do confronto ocorrido em Díli a 3 de março entre jovens apoiantes dos partidos
FRETILIN e PD, no qual várias pessoas ficaram feridas e uma série de casas foram
incendiadas. Não se verificaram outros incidentes graves.

Os candidatos puderam fazer campanha livremente e não se verificaram restrições no
que diz respeito à liberdade de reunião, de expressão ou de movimento. Os dois
candidatos mais visíveis foram Lú-Olo e Conceição, mas a eleição foi marcada pela
grande discrepância no financiamento disponibilizado pelo candidato da FRETILIN
comparativamente com todos os outros. O abuso de recursos estatais por parte da
FRETILIN também foi observado (ver Secção 6.2). Lú-Olo e Conceição foram os
únicos candidatos que realizaram grandes comícios e que compraram espaço em painéis
publicitários, enquanto outros políticos concorrentes se remeteram a campanhas porta-aporta e a pequenas assembleias nas aldeias. Alguns candidatos recorreram ao Facebook
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como ferramenta de divulgação. Embora a campanha tenha sido agendada de acordo
com um calendário coordenado pela CNE, foram vários os que não cumpriram
compromissos e cancelaram eventos, frequentemente em virtude de uma má
organização e/ou falta de recursos. Pela primeira vez nas eleições timorenses, todos os
candidatos tiveram a oportunidade de apresentar a sua plataforma num debate televisivo
organizado pelo canal estatal RTTL.
Alguns programas de campanha apresentaram falta de substância e vários candidatos
avançaram com propostas e promessas políticas que ultrapassam as funções
presidenciais. A mensagem de que "esta deve ser uma eleição de uma só volta" foi
frequentemente repetida nos comícios de apoio a Lú-Olo. O candidato Conceição disse
aos eleitores: “temos que mostrar ao mundo que Timor não é uma nação de partido
único". Enquanto Lú-Olo se concentrou em discursos sobre as relações externas e a
geopolítica de Timor, Conceição debruçou-se sobre a necessidade de melhorar os
serviços básicos, como a saúde e a educação. Uma característica notável da campanha
foi a influência dos chefes de suco, que facilitaram os comícios partidários que não
constavam do calendário da CNE e que, muitas vezes, foram bastante frequentados.

O surgimento do partido PLP, de Taur Matan Ruak, que apoiou Conceição, afetou a
campanha presidencial e desviou a atenção para as subsequentes eleições legislativas. O
cessante Presidente Ruak foi acusado pela FRETILIN de violar a obrigação
constitucional de não assumir qualquer posição política, tendo também sido acusado de
usufruir de recursos estatais para construir o seu partido. Ruak defendeu-se numa
entrevista na televisão, dizendo que havia usado meios próprios do gabinete para viajar
pelo país com o intuito de observar de perto as necessidades da população, fazendo-o
enquanto Presidente e não como representante do partido.

12.3 RESULTADOS DA MONITORIZAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL
A Rádio-Televisão Timor-Leste (RTTL) realizou uma cobertura da campanha eleitoral
maioritariamente equilibrada, atribuindo um adequado tempo de antena a todos os
candidatos em programas dedicados às eleições (ver anexo 2, gráficos 1 e 2).
Paralelamente, produziu spots de campanha gratuitos com base em documentos e em
contribuições fornecidos por todos os candidatos. Embora a razão desta iniciativa seja
compreensível, dadas as limitações financeiras dos partidos políticos, a Rádio TimorLeste não concedeu a todos os candidatos um igual tempo de antena, conforme exige o
Decreto do Governo nº 5/2017, art. 19 (anexo 2, gráfico 3). A Televisão Timor-Leste
(TVTL) não transmitiu conteúdo eleitoral em nenhum dos dias de eleição até ao início
do processo de tabulação.
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A cobertura eleitoral realizada pela Rádio Maubere, estação privada, foi tendenciosa
tendo favorecido o candidato da FRETILIN, Lú-Olo, a quem ofereceu todo o tempo de
antena e também o conteúdo editorial (anexo 2, gráficos 4 e 5). A Rádio Maubere
violou, assim, o princípio da igualdade de oportunidades e de tratamento de todas as
candidaturas, conforme previsto no Decreto do Governo nº 5/2017, art. 6.1b, assim
como o princípio de imparcialidade estabelecido pelo Decreto do Governo nº 10/2017,
art. 7.g. A estação em causa não respeitou as regras da campanha, que impedem que os
detentores de cargos públicos sejam utilizados como instrumento de propaganda
eleitoral (Decreto do Governo nº 5/2017, artigo 6.1i), ao transmitir regularmente um
discurso pré-gravado pelo presidente de Oecusse. Violou ainda o silêncio eleitoral ao
transmitir propagandas de Lú-Olo.

A estação privada Televisão Educação realizou uma cobertura equilibrada da campanha,
mantendo um tom neutro (anexo 2, gráfico 6). Embora o conteúdo eleitoral tenha sido
transmitido num avançado período da campanha, o canal em causa tornou-se uma
plataforma de informação útil sobre os programas dos candidatos, disponibilizabdo aos
cidadãos entrevistas com os concorrentes presidenciais, em parceria com a organização
não-governamental La'o Hamutuk.

A Rádio Klibur apresentou uma cobertura limitada e desequilibrada da campanha
eleitoral. Apenas seis candidatos obtiveram tempo de antena nesta estação durante os
poucos programas de notícias sobre a campanha. José Luis Guterres recebeu mais de um
terço do tempo que foi destinado a todos os candidatos (44%), seguido por Ângela
Freitas (19%) e Lú-Olo (18%), ver (anexo 2, gráfico 7). O tom da cobertura foi, no
entanto, neutro.

Enquanto que os jornais Timor Post e Suara Timor Lorosae destinaram uma parcela
proporcional de cobertura aos candidatos, o Jornal Nacional Diário foi parcial a favor
de Lú-Olo, que obteve mais de um terço do espaço total dedicado aos candidatos (37%),
seguido por António da Conceição (21%) e José Luís Guterres (9%) (anexo 2, gráfico
8). No entanto, todos os jornais monitorizados cobriram as oito candidaturas num tom
neutro.

Os meios de comunicação ofereceram uma plataforma limitada para a transmissão de
informação eleitoral e educação cívica, incluindo os órgãos estatais. Estes exibiram
apenas três programas relacionados com a eleição, que haviam sido produzidos pelo
PNUD e o STAE e, já num muito adiantado período eleitoral, os programas de educação
cívica da CNE.
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Embora a CNE seja, por lei, o órgão responsável pela supervisão da conduta dos meios
de comunicação durante as eleições, aquela entidade não desenvolveu qualquer ação
face ao desrespeito dos princípios relacionados com a cobertura eleitoral, revelando uma
limitada capacidade para desempenhar o seu mandato com eficácia.

13. O DIA DA ELEIÇÃO PRESIDENCIAL, 20 DE MARÇO DE 2017

13.1 A ABERTURA E A VOTAÇÃO
A tranquila condução das eleições presidenciais eficientemente executada pelo STAE
sem recurso a apoio logístico externo atesta a sua capacidade institucional. Cada uma
das 121 estações de voto (EV) visitadas durante todo o dia da eleição por 32
observadores da MOE UE estavam operacionais e totalmente fornecidas de todos os
materiais eleitorais necessários.

A votação decorreu numa atmosfera calma e pacífica, atraindo um grande número de
eleitores. Os observadores da UE não relataram sinais de tensão ou de ocorrência de
campanhas nas imediações dos centros de votação (CV). No entanto, o acesso a cerca de
15% das EV foi avaliado como difícil para pessoas com mobilidade reduzida. Mais de
três quartos das EV visitadas operaram com todos os 10 funcionários, registando-se uma
representação uniforme de homens e de mulheres. No entanto, apenas em 38% dos
locais observados a presidente da EV era uma mulher. Enquanto os procedimentos de
abertura e de votação foram seguidos rigorosamente, apenas em 46% das EV foi
observada uma consistente verificação da tinta indelével nos dedos dos eleitores antes
da votação. Em Timor-Leste, os eleitores estão registados no suco e não estão inscritos
em uma EV específica. Assim, no dia da eleição, podem votar em qualquer CV desde
que este pertença ao seu suco. Pelo que, a consistente aplicação de tinta indelével e a
verificação dos dedos é a única salvaguarda de votações múltiplas, uma vez que os
cadernos eleitorais são os mesmos disponibilizados em todos os CV integrados naquele
suco. No entanto, não se observou nem foi relatado qualquer caso de votação múltipla.
Os locais de voto mais frequentados recorreram a listas adicionais para inscrever
eleitores, o que indica algumas imprecisões nos cadernos eleitorais. Os procedimentos
de votação foram conduzidos de forma transparente em todas as estações de voto
observadas, à vista dos representantes dos candidatos e dos observadores, e os eleitores
puderam votar em segredo e livres de influências indevidas. Os observadores da UE
avaliaram positivamente a abertura e a votação em todos os locais visitados.

13.2 O ENCERRAMENTO E A CONTAGEM DE VOTOS
As 11 estações de voto selecionadas pelos observadores da UE para a observação da
contagem de votos encerraram à hora prevista. Após a reconciliação inicial entre os
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boletins utilizados e não utilizados, as operações prosseguiram ao nível do centro de
votação, com a contagem dos boletins de voto das várias EV misturados. Os
procedimentos de contagem foram largamente cumpridos, embora com pequenas
omissões, das quais foram exemplo a insuficiente verificação de algarismos em diversos
momentos, o que originou a necessidade de recontagem de votos, sendo que estes
problemas não tiveram impacto na integridade geral do processo. A adjudicação dos
boletins de voto e a sua distribuição pelos candidatos individuais foram corretamente
realizadas em todos os centros de votação observados e à vista de todos os presentes. A
recém-introduzida categoria de votos abandonados causou, por vezes, alguma confusão
e dificuldades ao pessoal eleitoral no preenchimento dos protocolos de contagem. Os
observadores da UE também assinalaram que os resultados dos centros de voto nem
sempre foram afixados no exterior e que as cópias das atas dos resultados não foram
entregues aos representantes dos candidatos em cerca de metade dos centros de votação
observados. Ambas as práticas constituem importantes medidas de transparência que
permitem a verificação independente e o rastreio de resultados desde o nível da estação
de voto até às fases superiores. Em termos gerais, 10 dos 11 processos de contagem
observados foram avaliados como bons ou muito bons.

13.3 A TABULAÇÃO DOS RESULTADOS
As atas dos resultados dos centros de votação, a par com outros materiais sensíveis,
foram entregues intactas no decorrer da noite da eleição aos respectivos centros
municipais de tabulação (CMT). Os protocolos de algumas áreas remotas chegaram aos
CMT apenas na manhã seguinte. A tabulação foi realizada de modo organizado e as atas
dos resultados recebidas foram processadas corretamente, à vista dos representantes dos
candidatos e dos observadores. Verificaram-se interrupções esporádicas do processo de
tabulação em vários municípios (Díli, Covalima, Oecusse) em virtude de problemas
informáticos ou de ligação à Internet.

A configuração da maioria dos centros municipais de tabulaçao não permitiu um
escrutínio minucioso da digitalização das atas dos resultados e os representantes dos
candidatos tiveram que confiar nos números inseridos e projetados num ecrã de grande
dimensão. Alguns centros de tabulação também distribuíram os resultados por centro de
votação impressos em papel. Um procedimento padrão de validação através da inserção
dupla dos dados das atas dos centros de votação aparentemente não foi adotado. Mas,
não foram relatadas inconsistências entre os resultados digitalizados e os resultados nas
atas fornecidas aos representantes dos candidatos no centro de votação. Todos os oito
processos de tabulação observados foram avaliados positivamente.

O STAE concluiu a tabulação municipal bastante antes do término do prazo de 48 horas.
Posteriormente, a CNE completou o processo de tabulação e verificação nacional dentro
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do prazo legal e apresentou resultados provisórios em 25 de março. Uma vez que
nenhum recurso foi interposto no prazo de 24 horas após a publicação dos resultados
provisórios, a CNE apresentou os documentos ao Tribunal de Recurso, que validou os
resultados, e em 30 de março, declarou Francisco Guterres Lú-Olo vencedor da eleição
presidencial de 2017, com 57,1% dos votos válidos.

13.4 O PAPEL DOS FISCAIS DE CANDIDATURA E DOS OBSERVADORES
Os representantes dos candidatos (fiskais) estiveram presentes na maioria das estações
de voto visitadas. Os observadores da UE, no entanto, registaram uma presença
desproporcional de fiscais de Lú-Olo, que marcaram presença em praticamente todos os
locais visitados, enquanto que nenhum outro candidato conseguiu cobrir mais de um
quarto das estações de voto. Uma maior presença de agentes dos restantes candidatos
poderia ter conferido ao processo um maior equilíbrio no que respeita à supervisão.

Os observadores assinalaram terem visto fiscais de candidatura envergando t-shirts, nas
quais figuravam as cores do seu partido e concluíram que nalguns casos o seu
comportamento poderia influenciar os eleitores. Observadores nacionais foram vistos
em 40% dos locais de voto visitados, com o OIPAS presente em metade destes. Em
Oecusse, as acreditações para os observadores nacionais e para os agentes partidários
não-FRETILIN chegaram apenas um dia antes das eleições, o que tornou a sua
distribuição mais complicada.

13.5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
A participação nestas eleições foi de 71,6%. Lú-Olo, que venceu à primeira volta com
57,1% dos votos, alcançou um bom resultado nas províncias orientais de Viqueque,
Baucau e Lautem (ver Anexo 3. Resultados). A FRETILIN, no entanto, esperava uma
vitória mais pronunciada do seu candidato, considerando que este contou com o apoio
de Xanana Gusmão e, em teoria, do seu partido, o CNRT. Não obstante, Lú-Olo
duplicou os resultados comparativamente com os alcançados na primeira volta em 2012,
e, embora a FRETILIN tivesse perdido Oecusse por uma pequena margem, o partido
obteve simultaneamente outros ganhos que se demonstraram como significativos.

Conceição obteve 167,794 votos (32.5%), o que não facilitou a sua participação na
segunda volta, tendo, no entanto, representado o melhor desempenho de sempre do
Partido Democrático (PD) em qualquer eleição. O candidato conquistou quatro dos 13
municípios, três por reduzida margem: Ermera (27 votos), Ainaro (251) e Oecusse
(172). Em Liquiçá, a sua terra natal, obteve 50% dos votos. A liderança do PD encarou
as eleições presidenciais como um teste de popularidade do partido após a morte do seu
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carismático líder, Fernando Lasama, em 2015. Motivado pelos resultados alcançados na
corrida presidencial, o partido abordou as eleições legislativas com renovada confiança.

O ambiente pós-eleitoral foi pacífico, tendo todos os candidatos aceite os resultados e
sem que se verificasse a ocorrência de incidentes sérios relacionados com o tema das
eleições. Lú-Olo tomou posse como Presidente a 20 de maio de 2017.

14. AS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS

14.1. AS PREPARAÇÕES ELEITORAIS
Para as eleições legislativas, o número de centros de votação (CV) aumentou de 696
para 843 (um aumento de 21%) e as estações de voto (EV) passaram de 944 para 1,118
(mais 18%). A abertura de um centro de votação requer um mínimo de 50 eleitores
registados e um máximo de 2,500 eleitores. Mudanças consideráveis registaram-se no
município de Díli, com o estabelecimento de 20 novos CV e 40 EV, e para Baucau, com
mais 20 CV e 21 EV. Os ajustes, também devido aos recém-criados sucos,
proporcionaram uma melhor distribuição dos eleitores pelos centros de votação,
diminuindo o potencial de longas filas e a superlotação, conforme foi observado nas
áreas urbanas de Díli e de Baucau nas eleições presidenciais.

O decreto governamental no.21 / 2017 introduziu disposições para melhorar o fluxo da
votação. Nos sucos com mais de um centro de votação, os eleitores foram convidados a
dirigir-se a um específico CV indicado pelo STAE, ao invés de votarem num qualquer
centro da sua escolha no suco onde estivessem recenseados. Entre 10 e 20 de julho, o
STAE distribuiu senhas pelos gabinetes municipais com a finalidade de disseminar esta
informação com indicação do centro de votação onde deveria ser exercido o direito de
voto. A tardia introdução desta disposição, combinada com diretrizes pouco claras,
provocou alguma confusão entre os eleitores, que pensaram que a estação de voto
poderia recusar-lhes o acto caso apresentassem o cartão de eleitor sem a senha do
STAE. Observou-se, assim, falta de informação pública adequada sobre a intenção do
procedimento.
A votação e a contagem de votos foram conduzidas de um modo pacífico. Uma vez
concluída a contagem, as atas dos resultados dos centros de votação foram partilhadas
com os agentes dos partidos políticos e/ou afixadas no exterior dos centros de
contagem. Os observadores assinalaram melhorias na distribuição de cópias das atas dos
resultados do apuramento incial pelos agentes dos partidos, comparativamente com as
eleições presidenciais. Não houve relatos de atrasos na entrega das atas de resultados do
apuramento ao nível dos CV aos centros de tabulação municipais. Os resultados
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municipais foram tabulados dentro do período de 48 horas estipulado e enviados para a
CNE para o apuramento nacional.

14.2 O AMBIENTE DA CAMPANHA ELEITORAL
À semelhança do que aconteceu na campanha presidencial, os partidos comprometeramse a realizar eleições pacíficas e os candidatos participaram numa marcha pública
organizada pela Igreja Católica em Díli, que visou apoiar a realização de um processo
eleitoral livre de conflitos. Os líderes dos partidos recorreram a declarações firmes para
contrariar referências provocadoras anónimas à violência eleitoral que surgiram nos
meios de comunicação social e apelaram repetidamente à calma. Em larga escala, os
partidos seguiram a recomendação das autoridades policiais, no sentido de não
transportarem eleitores para além das fronteiras dos próprios municípios, de modo a
evitar confrontos entre os apoiantes. Foi relatado um incidente isolado envolvendo
danos causados a várias casas, veículos motorizados e antenas parabólicas em resultado
de um incidente de arremesso de pedras em Viqueque, quando simpatizantes do
KHUNTO alegadamente reagiram em retaliação a um ataque ocorrido em 1 de julho.

Durante as semanas que antecederam a campanha, os partidos realizaram eventos de
"consolidação", que se assemelharam bastante aos comícios de campanha e que
alcançaram uma considerável cobertura por parte dos meios de comunicação social. O
CNRT e a FRETILIN, os partidos com mais recursos, realizaram grande parte desses
eventos e obtiveram muita visibilidade ao longo deste período. Ambos os partidos
realizaram, também, inaugurações de grandes projetos de infra-estruturas num período
próximo da data do início da campanha eleitoral e até no primeiro dia da mesma, o que
constituiu um abuso da vantagem de incumbência (ver Seção 6.2). Os referidos partidos
recorreram ainda aos meios de comunicação estatais para a promoção de projetos de
obras públicas.

Com a duração de 30 dias, a corrida às eleições legislativas decorreu de um modo
pacífico e os candidatos tiveram oportunidade de levar a cabo uma campanha livre,
tendo sido respeitados os direitos básicos de expressão, de associação e de movimento.
A campanha foi moderada, mas mais intensa do que aquando das eleições presidenciais.
Embora os observadores tenham relatado poucos indícios da realização de eleições até
aos últimos dias da campanha, os partidos trabalharam intensamente a um nível de
maior proximidade, visitando aldeias, fazendo campanha porta-a-porta e organizando
mini-eventos de campanha. Realizaram-se poucos comícios de grande dimensão, tendo
a FRETILIN e o CNRT sido os partidos mais visíveis e, em menor escala, o PD, o
KHUNTO e o PLP. À semelhança do que aconteceu aquando das eleições presidenciais,
realizaram-se, pela primeira vez, debates televisivos, nos quais intervieram todos os
partidos.
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Antes do início da campanha, os partidos apresentaram o seu calendário de actividades à
CNE, actualizando-a à medida que novos eventos foram agendados. Verificaram-se
poucas reclamações, e de reduzida importância, tendo a maioria sido resolvida a nível
municipal, num espírito de cooperação entre os partidos, a CNE e a Polícia Nacional de
Timor Leste. A campanha da maioria dos partidos incidiu sobre os mesmos temas
abrangentes, como a saúde e o desemprego, o bem-estar dos reformados e acesso destes
às pensões de reforma, a agricultura, a educação, a corrupção e sobre a promoção da
paz, mas várias plataformas foram pouco profundas nas suas abordagens.

Nos comícios, o slogan da FRETILIN "se a FRETILIN ganha, Xanana ganha",
constituiu uma mensagem amplamente interpretada como tentativa de capitalizar a
proximidade do partido ao CNRT e a Gusmão, conseguida no Governo de partilha de
poder, que estava de saída. Gusmão, que em diversos eventos da campanha presidiu a
cerimónias de juramento de novos membros do CNRT, que alegadamente tinham
desertado de outros partidos, não contradisse o slogan da FRETILIN com uma
mensagem que distinguisse os eleitores do CNRT dos da FRETILIN.

Foram relatados alguns casos de intimidação à MOE da UE em Oecusse, onde
funcionários e potenciais funcionários da Região Administrativa Especial de OecusseAmbeno (RAEOA) foram ameaçados de perder os seus empregos ou de não obterem
colocação caso se recusassem a apoiar a FRETILIN. Também em Oecusse houve relatos
de professores sujeitos a serem transferidos para aldeias remotas ou despromovidos caso
exprimissem preferência por outro partido. A FRETILIN negou qualquer tipo de ameaça
ou recusa de emprego e argumentou que as transferências ou a rotação de professores
para outras áreas do país eram necessárias para garantir consistência na qualidade da
educação.

Vários partidos foram vistos a violarem regras da campanha eleitoral, tendo sido
exemplo a distribuição de cheques de combustível a motoristas, antes de comícios ou
eventos de campanhas. Nas redes sociais circularam com frequência alegações de
monetização da campanha e compras de votos. O investimento governamental em
projectos de infra-estruturas representou uma questão eleitoral contundente, tendo
atraído críticas e campanhas negativas por parte do PLP e da coligação BUP.
Juntamente com o KHUNTO, ambos os partidos fizeram uma forte campanha contra a
corrupção. O discurso da campanha subiu de tom quando o líder do PLP criticou o
Governo liderado pelo CNRT-FRETILIN, alegando corrupção e "desperdício" de verbas
estatais em grandes projetos de infra-estruturas em Oecusse e no Aeroporto
Internacional Xanana Gusmão, em Suai, cuja inauguração se realizou no primeiro dia da
campanha. Ruak, o líder do PLP, chegou mesmo a afirmar num comício em Oecusse:
43

"Se querem um aeroporto internacional, votem FRETILIN, mas se quiserem água limpa
e que os vossos filhos obtenham educação, votem no PLP".

Foi assinalada uma forte presença de monitores da CNE na maioria dos comícios,
embora em certos casos a mesma tenha sido descrita como passiva e descomprometida.

14.3 RESULTADOS DA MONITORIZAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL
A nível nacional, os meios de comunicação social representaram uma valiosa plataforma
de informação para os eleitores, no que diz respeito às mensagens e aos programas dos
partidos políticos, tendo na generalidade aumentado os segmentos destinados ao espaço
eleitoral, comparativamente com o que sucedeu nas eleições presidenciais. Os meios de
comunicação estatais fizeram uma cobertura da campanha eleitoral equilibrada,
concedendo a todos os candidatos entre 3% e 6% do tempo total atribuído (anexo 2,
gráficos 9 e 10). Embora o tempo de antena não tenha sido devidamente identificado, a
rádio e a televisão estatais respeitaram a obrigação de igualdade no tempo atribuído aos
partidos políticos prevista na lei (Decreto do Governo Nº 18/2017, artigo 19). No
entanto, os meios de comunicação estatais foram utilizados por membros do Governo
que empregaram verbas públicas na aquisição de espaço publicitário com a finalidade
de exibir projectos de obras públicas da sua responsabilidade. A MOE UE considerou a
TVTL como um canal de informação eleitoral útil ao conceder 4% do total do tempo de
antena monitorizado para esse fim. Mas, também observou que a Rádio Timor-Leste
(RTL) assumiu um papel de educação cívica menos significativo, com apenas 2% do
tempo de antena dedicado à educação eleitoral. À semelhança do que se verificou na
eleição presidencial, a Televisão de Timor-Leste (TVTL) não cumpriu o seu papel
enquanto prestador de serviço público, ao falhar a cobertura da abertura, votação e
contagem de votos nas estações de voto.

A rádio privada Maubere fez uma cobertura tendenciosa da campanha eleitoral,
dedicando 84% do conteúdo editorial à FRETILIN (anexo 2, gráfico 11). Ao fazê-lo, a
estação de rádio violou os princípios de imparcialidade, igualdade de oportunidades e de
tratamento para todas as candidaturas tal como é requerido, respectivamente, pela Lei da
Comunicação Social nº 5/2014, art. 20d1, e pelo Decreto do Governo nº 18/2017, art.
6b. A estação de rádio Maubere apresentou uma linha de separação mínima, às vezes
inexistente, entre propaganda política e programação editorial.

A estação de televisão privada do Grupo Media Nacional (TV GMN) forneceu
conteúdos abrangentes e úteis ao transmitir diferentes tipos de entrevistas com partidos
políticos, juntamente com parceiros nacionais e internacionais. Ao proporcionar a todos
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os partidos um tempo de antena neutro, realizou uma cobertura eleitoral equilibrada
(anexo 2, gráfico 11). No entanto, alguns dos políticos do CNRT, titulares de cargos
públicos, fizeram amplo uso de recursos públicos com o objectivo de anunciar as suas
conquistas com fins claramente eleitorais recorrendo a publicidade paga na TV GMN.

A Televisão Educação constituiu uma fonte adicional de informação para o eleitorado
sobre os partidos políticos, tendo em conta o tempo de antena concedido a entrevistas
dedicadas ao tema. No entanto, o seu serviço de notícias revelou-se muito limitado e
desequilibrado, com 51 e 19% do mesmo debruçado sobre a FRETILIN e o PLP,
respectivamente (anexo 2, gráfico 13).
A cobertura eleitoral realizada pelos jornais Suara Timor Lorosae, Timor Post e Jornal
Nacional Diário foi equilibrada e maioritariamente neutra, dedicando entre 3% e 13%
das notícias eleitorais a cada um dos partidos candidatos. No entanto, todos os jornais
monitorizados pela MOE UE violaram o período de silêncio eleitoral. Durante este
período, o Suara Timor Lorosae publicou propaganda do CNRT, o Timor Post publicou
publicidade do PD e do PR e o Jornal Nacional Diário publicou um artigo de opinião a
favor do CNRT.

Vários partidos políticos recorreram regularmente ao Facebook para veicular as suas
mensagens, tendo o PLP alcançado o maior número de seguidores 7 . A FRETILIN
alcançou menos de metade dos seguidores do PLP 8.

A CNE não emitiu qualquer recomendação nem tomou qualquer iniciativa para
melhorar a conduta dos meios de comunicação durante o período das eleições
legislativas, à semelhança do desempenho adoptado nas eleições presidenciais e, apesar
de mandatada para supervisionar os meios de comunicação social durante os períodos
eleitorais.

15. O DIA DAS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS, 22 DE JULHO DE 2017

15.1 A ABERTURA E A VOTAÇÃO
No dia das eleições, os 40 observadores da UE destacados nos 13 municípios visitaram
um total de 135 estações de voto (EV). Todas as EV observadas abriram atempadamente

7

48,479 seguidores e amigos em Julho de 2017

8

19,438 seguidores e amigos em Julho de 2017
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graças à bem organizada distribuição do material eleitoral e à chegada antecipada da
equipa oficiais eleitorais designada para este efeito.

O STAE criou cerca de 147 novos centros de votação (CV) para as eleições legislativas,
aproximando o momento eleitoral dos eleitores e reduzindo substancialmente as filas
matutinas. Ainda assim, verificou-se dificuldade no acesso de eleitores com mobilidade
reduzida num dos sete locais visitados. Em comparação com as eleições presidenciais, a
proporção de mulheres manteve-se praticamente inalterada, no que respeita à
composição das equipas de oficiais eleitorais, que seguiu sistematicamente os
procedimentos de abertura e de voto. Os observadores da UE relataram uma melhoria
substancial relativamente às anteriores eleições na verificação de vestígios de tinta
indelével antes da votação, o que nesta ocasião aconteceu consistentemente em quatro
dos cinco locais de voto visitados. As senhas com os dados de registo dos eleitores não
foram implementadas de um modo consistente, pelo que o seu potencial enquanto
medida facilitadora na identificação dos eleitores não se cumpriu inteiramente. Não
foram notificadas irregularidades significativas e os eleitores puderam usufruir do
direito ao voto livre e secreto em ambiente calmo. Lamentavelmente, em cinco casos
(Aileu e Baucau), os observadores da UE não foram autorizados a acompanhar o
procedimento de votação dentro da estaçao de voto. O mesmo foi avaliado como muito
bom em 79% e bom em 19% das EV observadas.
15.2 O ENCERRAMENTO E A CONTAGEM DE VOTOS
Os observadores da UE concluíram que em cinco dos 15 centros de votação visitados,
os procedimentos para a reconciliação de votos e eleitores não foram seguidos
corretamente. Nesses centros, o pessoal eleitoral não contou nem carimbou os boletins
não utilizados; não foi apurado o número de votantes marcados no caderno eleitoral
nem este resultado foi comparado com o número de votos presentes nas urnas.
Aparentemente, a importância destas etapas para a integridade global do processo
eleitoral não foi suficientemente enfatizada durante as sessões de formação do pessoal
das estações de voto. Os observadores da EU não consideraram estas omissões como
intencionais, nem como comprometedoras dos resultados. A decisão sobre a validade
dos boletins e alocação aos partidos foi correctamente implementada em todos os
centros de votação observados e à vista dos representantes dos partidos e dos
observadores. Foram entregues cópias das atas dos resultados a todos os representantes
dos partidos candidatos, o que representou uma notável melhoria face às eleições
presidenciais. Embora, os resultados das eleições tenham sido afixados no exterior em
apenas metade dos centros de votação visitados. Em termos globais, os procedimentos
de encerramento e de contagem de votos foram positivamente avaliados em quatro de
cinco situações observadas.

15.3 A TABULAÇÃO DOS RESULTADOS
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O processo de tabulação foi observado em todos os 13 centros municipais, e em 12
daqueles foi avaliado como bom ou muito bom. Conforme relatado pelos observadores
da UE, o processo foi bem administrado e não sofreu falhas processuais significativas
ou problemas técnicos. Em termos gerais, a transparência da tabulação melhorou desde
a eleição presidencial, mas na maioria dos centros a digitalização das atas dos resultados
não pode ser observada de perto e o procedimento padrão de entrada dupla não foi
adoptado. Após o STAE concluir a tabulação municipal em 24 de julho, a CNE
procedeu à tabulação e verificação nacional. Neste processo transparente e bem
organizado, a CNE verificou com eficácia as atas das contagens municipais, bem como
as atas dos centros de votação, corrigiu erros aritméticos e decidiu sobre os boletins
reclamados, ou seja, boletins sobre os quais na altura da contagem no CV houve
disputas sobre como deveriam ser atribuídos. A colaboração entre o STAE e a CNE foi
tranquila. Os resultados nacionais provisórios foram publicados em 27 de julho e não
foram contestados dentro do estabelecido prazo legal de 48 horas. Consequentemente, o
Tribunal de Recurso proclamou os resultados finais em 1 de Agosto.

15.4 O PAPEL DOS FISCAIS DE CANDIDATURA E DOS OBSERVADORES
Nas eleições legislativas, o número de fiscais partidários destacados aumentou
consideravelmente em relação às eleições presidenciais. Em todos os locais de voto
observados foi reportada a presença de agentes representantes de todas as plataformas
políticas candidatas. Os partidos que ultrapassaram o limiar de 4% de votos necessários
para assegurar representação parlamentar, apresentaram também o maior número de
agentes. Do mesmo modo, as organizações timorenses pertencentes à sociedade civil
reforçaram substancialmente as suas capacidades nas eleições legislativas e estiveram
presentes em cinco estações de voto das seis observadas, tendo sido a OIPAS a
apresentar maior participação, seguida pela Renetil, pela RHTO, pela C-Desk e pela
Belun.

15.5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
O Tribunal de Recurso anunciou os resultados finais a 1 de Agosto, de acordo com os
quais cinco partidos garantiram assentos parlamentares ao ultrapassarem a barreira de
elegibilidade, cifrada em 4% dos votos válidos: FRETILIN com 23; CNRT com 22;
PLP com oito; PD com sete e KHUNTO com cinco. A participação foi de 76,71%, cinco
pontos acima das eleições presidenciais de 20 de março.

A FRETILIN ganhou as eleições com vitórias em apenas quatro municípios (ver anexos
3 e 4), excluindo Díli, a capital. O voto no partido aumentou em termos reais – quase
20% mais eleitores (27,600) escolheram a FRETILIN, comparativamente com 2012.
Mas, a sua parcela de votos válidos caiu ligeiramente (0,2%), dado o aumento de cerca
de 18% do eleitorado desde as eleições de 2012.
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O CNRT perdeu o maior quinhão de votos. Em termos globais, o partido caiu cerca de
5,500 votos (à volta de 3%) desde as eleições de 2012. Mas, e novamente à luz do
aumento do eleitorado, a sua parcela de votos válidos caiu 7 pontos percentuais (de 36%
para 29%). O recém-fundado PLP obteve 10.6% dos votos. Em Baucau, a terra natal do
líder Taur Matan Ruak, o PLP destituiu o CNRT como segunda força política atrás da
FRETILIN. Os dois grandes partidos perderam mais de 10 pontos percentuais na quota
de votos obtidos no município. O PD obteve ligeiramente mais votos na maioria dos
municípios, mas a sua quota geral caiu de 12.7% para 11.4%. Entre os partidos que
contestaram as eleições de 2012, o maior aumento na parcela de votos válidos desde
2012 foi assinalado pelo KHUNTO, com mais 3.5 pontos percentuais.

Enquanto a barreira de elegibilidade para o Parlamento aumentou de 3% para 4% de
votos válidos em 2017, a percentagem de votos desperdiçados (isto é, dirigidos a
partidos excluídos da distribuição de assentos parlamentares) caiu para 13,2% de pouco
mais de 20%, em 2012. A maioria dos pequenos partidos diminuiu a sua quota de votos
e 12 obtiveram uma pontuação inferior a 1%. Como nenhum partido obteve entre 3% e
4% dos votos válidos em 2017, o aumento do limite para poder ter participação no
parlamento não traduziu diferença matemática. No entanto, desconhece-se o número de
eleitores que terão ajustado a sua intenção de voto ao aumento da barreira de
eligibilidade.

16. RECLAMAÇÕES E RECURSOS
Os períodos de campanha presidencial e legislativa foram fundamentalmente pacíficos e
tranquilos, com um limitado número de reclamações formais apresentadas à CNE e
poucos crimes eleitorais reportados à Polícia Nacional de Timor Leste ou ao Ministério
Público. A natureza menor das queixas não indiciou problemas generalizados nem
sugeriu a existência de uma intenção organizada de afetar o processo. A CNE recebeu
quatro queixas durante a campanha presidencial e seis durante a campanha legislativa,
principalmente relacionados com a destruição de materiais de campanha, alterações às
agendas de campanha, uso indevido do símbolo de um partido e realização de um
evento de campanha num edifício público. As queixas foram resolvidas sem problemas
pela CNE.

Relativamente às eleições presidenciais, foram submetidas à CNE quatro queixas
menores respeitantes à votação e à contagem, nenhuma das quais apresentando
fundamento jurídico. Durante a votação e a contagem nas eleições legislativas, foram
apresentadas sete queixas igualmente menores. Durante a tabulação nacional para as
eleições legislativas, o CNRT apresentou o mesmo pedido de informação duas vezes ao
STAE e uma vez à CNE. O partido solicitou acesso a cópias dos resultados de todos os
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centros de votação de Díli. Ambos os órgãos da administração eleitoral rejeitaram os
pedidos.

Não houve recursos interpostos contra os resultados provisórios nacionais da CNE face
as eleições presidenciais ou legislativas.

17. RECOMENDAÇÕES

17.1. RECOMENDAÇÕES DA MOE UE TIMOR-LESTE 2012
A análise das recomendações formuladas pela MOE UE destacada para as eleições
legislativas de 2012 em Timor-Leste denota melhorias significativas nos níveis
estrutural e processual das eleições timorenses, embora se verifiquem problemas
recorrentes, havendo margem para novos progressos. A MOE UE de 2012 recomendou
o estabelecimento de um órgão regulador independente para os meios de comunicação
social que estabelecesse os direitos e os deveres dos jornalistas, bem como disposições
para protegê-los e ainda a criação de um código de conduta. O Conselho de Imprensa
foi criado em 2014 e cumpriu muitas dessas tarefas nas eleições de 2017.
Importantes medidas recomendadas pela MOE UE 2012 no sentido de melhorar a
transparência, como a entrega das atas dos resultados aos agentes partidários e a sua
publicação no site da CNE, foram implementadas em 2017. Contrariamente ao que
aconteceu em 2012, a MOE UE de 2017 observou que o posicionamento das cabines de
voto não comprometeu o carácter de secretismo do mesmo. Paralelamente, a MOE UE
2012 concluiu que a verificação de tinta indelével nos dedos dos eleitores, única
salvaguarda contra a votação múltipla, não tinha sido minuciosa. A MOE UE de 2017
observou que este procedimento havia sido realizado apenas em 45% dos casos durante
as eleições presidenciais, mas que se havia tornado muito mais sistemático nas eleições
legislativas (75%).
No entanto, existem áreas onde se verificou um progresso lento ou nenhum e onde a
MOE UE reitera diagnósticos e recomendações semelhantes. Nestes incluem-se o
fortalecimento das regras de financiamento para a campanha eleitoral, que são
insuficientes e não são aplicadas activamente. Evitar o uso da vantagem de incumbência
para influenciar o resultado da eleição será outra medida a tomar em consideração, a par
com o aperfeiçoamento da formação dos fiscais partidários, observada como
insuficiente em 2012 e 2017.
A considerar também, corrigir a falta de coerência entre os regulamentos eleitorais e as
leis e abordar a necessidade de esforços mais sistemáticos para capacitar as mulheres,
apesar da existência de uma quota de género de um em cada três ter promovido a maior
representação de mulheres em um Parlamento em toda a região da Ásia-Pacífico.
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17.2. QUADRO DE RECOMENDAÇÕES DA MOE UE 2017

NO.

CONTEXTO

RECOMENDAÇÃO

INSTRUMENTO INTERNACIONAL

INSTITUIÇÃO

OBJETIVO
E BOA PRÁTICA

ENQUADRAMENTO LEGAL

1

A legislação eleitoral encontra-se
dispersa em várias leis distintas que,
muitas vezes, não se encontram
reorganizadas num quadro coerente.

A consolidação de toda a
legislação eleitoral num único
Código Eleitoral e Regulamento
Eleitoral,
disponível
em
português e em tetúm, deveria
ser considerada. Este processo
de
consolidação
deveria
beneficiar do contributo da
Comissão Nacional de Eleições
(CNE) e do Secretariado
Técnico
de
Administração
Eleitoral (STAE).

Eliminar inconsistências e vazios
legais
e
aumentar
a
transparência,
a
responsabilização e garantir o
direito à informação.

Transparência
Informação.

e

Direito

à

Acesso Público à Legislação.
PIDCP, Art. 19 (2): Toda a
pessoa terá direito à liberdade de
expressão; este direito incluirá a
liberdade de procurar, receber e
transmitir informações e ideias
de
todos
os
tipos,
independentemente
das
fronteiras, seja por via oral,
escrita ou impressa, seja sob a
forma de arte, ou através de
qualquer outro meio da sua
escolha.
UNCAC, Art. 13 (1): Cada
Estado-Membro deverá adoptar
as medidas adequadas, dentro das
suas limitações e de acordo com
os princípios fundamentais do
seu
direito
interno,
para
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Parlamento
Nacional

promover a participação ativa de
indivíduos e dos grupos fora do
setor público, [...] na prevenção
de e na luta contra a corrupção e
aumentar
a
conscientização
pública sobre a existência, as
causas e a gravidade da ameaça
representada pela corrupção. Esta
participação deverá ser reforçada
por medidas como: (b) Garantir
que o público tenha acesso
efetivo à informação.

2

A introdução tardia de emendas à lei
eleitoral pode criar incerteza e
diminui a confiança no quadro legal.
O debate no Parlamento Nacional é
frequentemente adiado até ao período
pré-eleitoral ou até ao período
eleitoral, com crescente pressão para
aprovar alterações incompletas ou
pouco minuciosas. Dever-se-iam
proibir alterações ao quadro legal
dentro de um calendário razoável,
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Evitar alterações ao quadro Garantir estabilidade legal e
legal eleitoral durante um previsibilidade
intervalo de tempo claramente
definido antes das eleições seria
uma boa prática legislativa. A
revisão e a alteração do quadro
jurídico eleitoral podiam ser
incluídas num plano legislativo
anual e num plano de trabalho
com duração de cinco anos para
o Parlamento Nacional.

Revisão Periódica Universal
(2016): Garantir que todos os
documentos legais, incluindo a
legislação e os projetos-lei, estão
disponíveis em tetúm e em
português (recomendação aceite
por Timor-Leste, 2017).
Garantir segurança jurídica e Parlamento
previsibilidade.
Nacional
Pacto Internacional dos Direitos
Civis e Políticos (PIDCP),
artigos 2.2 e 2.3: [No presente
Pacto, cada Estado-Membro
compromete-se a seguir as
medidas necessárias, de acordo
com
os
seus
processos
constitucionais
e
com
as

fazendo com que as mesmas fossem
obrigadas a decorrer dentro de um
período definido, respeitando um
intervalo anterior às eleições de cerca
de um ano, como recomenda a
Comissão de Veneza, ou de seis
meses, como sugere o Protocolo
Adicional sobre a Democracia e a
Boa Governanção da Comunidade
Económica dos Estados da África
Ocidental
(CEDEAO).
Esta
recomendação
aplica-se
especialmente a regras fundamentais
de transformação de votos em
assentos e a regras relacionadas com
os membros das comissões eleitorais.

disposições do presente Pacto, de
adotar tais leis ou outras medidas
que possam ser necessárias para
garantir o cumprimento dos
direitos reconhecidos no mesmo.
PIDCP, art. 2 (3): No presente
Pacto, cada Estado-Membro se
compromete a:
(a) Assegurar que qualquer
pessoa
cujos
direitos
ou
liberdades aqui reconhecidos
sejam violados tenha remédio
efetivo, não obstante a violação
tenha sido cometida por pessoas
que atuem em funções oficiais;
(b) Garantir que qualquer pessoa
que reivindique tal compensação
tenha direito à mesma por
determinação das autoridades
judiciais, administrativas ou
legislativas, ou por qualquer
outra autoridade competente
prevista pelo sistema jurídico do
Estado, e para desenvolver as
possibilidades
de
recurso
judicial;
(c) Assegurar que, quando
concedidos,
as
autoridades
competentes façam cumprir os
referidos recursos.
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3

4

Decisões políticas que reduzam o
mandato de supervisão da CNE
podem afetar de modo adverso a
sustentabilidade institucional do
órgão de administração eleitoral. O
modelo misto de gestão eleitoral
adoptado em Timor-Leste, com um
órgão independente como a CNE na
supervisão do processo eleitoral, e o
STAE, sob alçada do Ministério da
Administração
Estatal
e
do
Ordenamento Territorial, coloca em
causa a sustentabilidade se, numa
série de eleições, a constituição, as
leis eleitorais e os regulamentos
tornarem-se inadequados para que a
CNE de forma eficaz e eficiente
possa executar o seu mandato e
responsabilidades.

Aumentar a capacidade de
aprovação da CNE e, como
passo inicial, restabelecer a sua
competência como órgão de
supervisão para aprovação da
regulação das leis eleitorais.

Proteger
a
sustentabilidade
institucional
da
CNE,
consolidando e fortalecendo a
sua
independência
e
a
capacidade de assumir o seu
mandato
e
exercer
a
responsabilidade de supervisão,
sem reserva quanto ao princípio
de segurança de mandato ou
perda de competências-chave.

Os Estados devem adotar as Parlamento
medidas necessárias para conferir Nacional
aos direitos a sua efetividade.
ICCPR, Artigo 2.2 (ver acima)
Comité dos Direitos do Homem
(CCPR), Comentário Geral 25:
Dever-se-à criar uma autoridade
eleitoral
independente
que
supervisione o processo eleitoral
e assegure a sua justa e imparcial
condução de acordo com leis que
sejam compatíveis com o Pacto.
Princípio de Segurança de Posse
e prevenção de corrupção.

Convenção das Nações Unidas
Contra a Corrupção (UNCAC),
art. 1: Os propósitos desta
Convenção
são:
[...]
(c)
Promover a integridade, a
responsabilização e a gestão
adequada dos assuntos públicos e
da propriedade pública.
A publicação oficial de listas de Publicar listas oficiais de Conferir certeza às escolhas dos Transparência e Direito à
partidos políticos, de coligações e de partidos políticos, coligações e eleitores
e
aumentar
a Informação. Escolha livre e
escolha informada.
candidatos é considerada uma boa candidatos concorrentes desde o transparência.
prática internacional. O STAE não momento da sua aprovação até à
PIDCP, Artigo 19 (2): Toda a
agiu em conformidade com a sua certificação dos resultados
pessoa terá direito à liberdade de
obrigação legal, como previsto no finais.
expressão; este direito incluirá a
Decreto No 16/2017 sobre a
liberdade de procurar, receber e
Regulação da Submissão de Listas de
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Governo
(através de um
decreto
governamental
que emite um
regulamento)

Candidatos, para comunicar a
admissão de candidaturas ao longo
de três dias consecutivos na estação
de rádio nacional e noutros meios de
comunicação. Não existe requisito
legal para a comunicação de listas de
candidatos completas, dos 65
candidatos e dos 25 suplentes após o
término do período de substituições.

transmitir informações e ideias
de
todos
os
tipos,
independentemente
das
fronteiras, seja por via oral,
escrita ou impressa, sob a forma
de arte, ou através de qualquer
outro meio de sua escolha.

ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL
5

6

Após se completar o período de 63
dias
de
actualização
do
recenseamento eleitoral, o STAE não
montou um mecanismo exaustivo de
divulgação dos cadernos eleitorais
como estipulado pela lei. A consulta
pública das listas dos eleitores não
pôde realizar-se verificando-se a
impossibilidade
de
identificar
omissões ou registos indevidos.

O STAE poderia assegurar o
cumprimento atempado do
quadro legal previsto para o
recenseamento eleitoral.

Os cidadãos têm direito a uma
correção atempada dos seus
dados de registo. A provisão de
um período para revisão pública
dos cadernos eleitorais consiste
num fator chave para o aumento
da confiança na integridade da
eleição.

A CNE detém competências de A CNE pode considerar adotar Assegurar
supervisão sobre o processo eleitoral, ações pró-ativas de colaboração competente
incluindo a monitorização do com o STAE de modo a garantir eleitoral.
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a
do

supervisão
processo

Lei nº 6/2016, 25 de maio, Artigo
40: "O Diretor-Geral do STAE
procede à extração e remessa das
listas de eleitores aos serviços
desconcentrados do STAE e às
comissões de recenseamento
eleitoral, para efeitos de consulta
e reclamação por parte dos
interessados."

STAE (não se
verifica
necessidade de
alteração legal)

CCPR GC 25, pag.11: "Os
Estados devem adotar medidas
eficazes de modo a garantir que
todas as pessoas com direito a
voto possam exercê-lo. Quando o
registo de eleitores se torna
necessário, deverá ser facilitado e
não
devem
ser
impostos
obstáculos a esse registo"
Os Estados devem adotar as CNE (não se
medidas necessárias para conferir verifica
efetividade aos direitos. Comité necessidade de

dos Direitos do Homem (CCPR) alteração legal)
GC 25 (ver acima recomendação
3)Lei nº 7/2017, 8 de junho: "A
CNE detém
as
seguintes
competências:

processo de atualização do registo de uma competente supervisão do
eleitores.
processo eleitoral.

7

As deliberações da CNE no que
respeita a momentos chave do
processo eleitoral são adotadas
durante sessões plenárias fechadas.
As deliberações não são publicadas
pela CNE.
.

A CNE poderia considerar fazer
sessões plenárias abertas aos
representantes dos partidos
políticos,
candidatos
e
organizações da sociedade civil.
Em complemento, a CNE
poderia publicar as suas
deliberações em tempo útil e de
acordo
com
o
próprio
regulamento interno.

a) Supervisionar o registo de
eleitores, eleições e referendos. "
As deliberações da CNE são de Transparência e Direito à
interesse
público, Informação
particularmente para os partidos
interno
da
políticos e para as organizações Regulamento
Comissão
Nacional
de
Eleições,
da sociedade civil.
19 de janeiro de 2017:
A CNE é obrigada a trabalhar de
modo transparente, conforme Artigo 31, n. 7 em Reuniões da
estabelecido nos regulamentos CNE: "No final de cada reunião,
é emitido um comunicado de
internos.
imprensa relativo às questões
discutidas e às deliberações
tomadas".

CNE (não se
verifica
necessidade de
alteração legal)

Artigo 35, Publicação das ações
da CNE: "As deliberações da
CNE são documentos públicos,
editados na página oficial da
CNE na internet".
8

O calendário eleitoral do STAE não
incluiu referência a sessões de
formação para agentes partidários
que decorressem antes do dia das
eleições, como previsto na lei.
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De acordo com o quadro legal,
o STAE poderia garantir a
oportuna
formação
dos
representantes dos partidos
políticos antes do dia das

A cabal informação dos agentes
partidários é uma importante
componente na monitorização
das principais etapas do processo
eleitoral e da sua implementação

Artigo 2 (2) (ver acima)
Transparência e o Direito à STAE (não se
Informação
verifica
necessidade de
Os Estados devem adotar as alteração legal)
medidas necessárias para conferir
efetividade aos direitos. Decreto

9

A MOE EU notou que foram
realizados esforços pelos órgaos de
administração eleitoral no sentido de
informar e educar os eleitores sobre o
processo eleitoral, incluindo no
estrangeiro. Contudo, as atividades
desenvolvidas não foram realizadas
de um modo exaustivo nem
equilibrado.
Tanto a CNE como o STAE são
responsáveis
por
conduzir
campanhas de informação e educação
cívica dos eleitores.

10

No
decorrer
das
eleições
presidenciais
e
eleitorais
foi
observado o pagamento irregular de
valores à CNE e ao STAE.

eleições.
Poderiam
ser
disponibilizadas
informações
relevantes sobre o processo
eleitoral aos candidatos, aos
partidos políticos e aos seus
agentes.

pelos órgãos de administração
eleitoral.

A CNE poderia considerar a
consolidação das atividades de
informação cívica, com enfoque
nos direitos e responsabilidades
civis,
incluindo
o
desenvolvimento de materiais
de divulgação acessíveis aos
eleitores com deficiência. A
informação cívica também
poderia ser levada a escolas
públicas
e
poder-se-iam
desenvolver esforços conjuntos
com o Ministério da Educação e
a Secretaria de Estado da
Juventude e do Desporto.

Os eleitores têm o direito de
fazer escolhas gratuitas e
informadas com base em
informação não partidária.

Com 21 partidos políticos e uma
coligação na corrida às eleições,
a formação de todos os agentes
partidários não seria possível,
mas a realização de ações de
formação descentralizadas teria
sido prática.

Poder-se-ia
racionalizar
e Garantir
a
implementação
fortalecer a cooperação entre os atempada e eficiente dos
Ministérios relevantes e os procedimentos eleitorais.
órgãos
de
administração
eleitoral
para
uma
alocação
A libertação de obrigações de
transparente
e
eficaz
do
financiamento do STAE por parte do
financiamento
eleitoral
antes
do
Ministério das Finanças e do
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17/2017 do Governo, 12 de maio,
artigo 7 (6): "Antes de receber
acreditações, os agentes do
partido designados por partidos
políticos ou coligações de
partidos
políticos
recebem
formação providenciada pelo
STAE".

O direito à informação e a
inclusão do processo de eleição,
PIDCP, Artigo 25: "Todo
cidadão terá, sem distinção, o
direito e a oportunidade [...] de
votar".

CNE (não se
verifica
necessidade de
alteração legal)

Lei sobre os órgãos de
administração eleitoral 5/2006,
alterada, Artigo 8 (d): "Promover
a partilha de informações
objetivas em relação às eleições
através
dos
meios
de
comunicação".
UNCAC, Artigo 1: "b) Promover Parlamento
a integridade, a responsabilidade Nacional
e a gestão adequadas aos
assuntos
públicos
e
da
propriedade pública".
UNCAC, Artigo 9º, nº 2: "Cada
Estado-Membro,
em

Ministério da Administração Interna, início do período das eleições.
por exemplo, prejudicou o seu
desempenho.

FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS
O
quadro
jurídico
para
o
11
financiamento das campanhas é vago
e incompleto.

O
Parlamento
poderia Garantir condições equitativas.
considerar a alteração do quadro
legal para o financiamento das
campanhas
e
a
sua
Há muitas lacunas na legislação e comunicação, de maneira a
não apenas a falta de uma definição disponibilizar
informação
clara de doação, como também de abrangente sobre todos os
uma definição de doações ilegais.
donativos de campanha por via
ou
outra,
Não existe um limite cumulativo monetária
acompanhada
da
prova
da
definido que recomende relatórios
claros sobre a identidade de um identidade do doador e do
doador e sobre os valores ou serviços montante.
recebidos.
Tal alteração poderia incluir:
A lei não estabelece limites máximos
às contribuições de doadores
elegíveis ou às despesas de
campanha, o que causa uma grande
discrepância entre os candidatos com
recursos suficientes e as outras forças
políticas.
O quadro legal não integra sanções

a) uma definição clara acerca do
que constitui uma contribuição
para a campanha e do que
representa uma despesa;
b) uma definição aturada sobre
o que são donativos ilegais, quer
pela natureza do doador, quer
pela forma como os fundos

concordância com os princípios
fundamentais do seu sistema
jurídico, assumirá as medidas
adequadas para promover a
transparência
e
a
responsabilidade na gestão dos
assuntos públicos".
Princípios de transparência e Parlamento
responsabilidade.
Nacional
Estado de Direito.
UNCAC, Artigo 16: "Corrupção
de
funcionários
públicos
estrangeiros e de funcionários de
organizações
internacionais
públicas: 1. Cada EstadoMembro
deve
adotar
as
necessárias medidas legais e
outras que sejam necessárias para
estabelecer como delito, quando
cometido intencionalmente, a
promessa ou a oferta a um
funcionário público estrangeiro
ou a um funcionário de uma
organização
internacional
pública, direta ou indiretamente,
de uma vantagem indevida para o
próprio funcionário ou outra
pessoa ou entidade "
UNCAC, Artigo 21: "Suborno no
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adequadas às violações da lei.

foram adquiridos;
c) o estabelecimento de um
limite
razoável
das
contribuições cumulativas de
uma pessoa física ou jurídica
para uma campanha eleitoral;
d) o estabelecimento de um
limite nas contribuições totais
que podem ser recebidas por
qualquer candidato ou partido
eleitoral para uma campanha
política e um limite razoável de
despesas de campanha por
qualquer candidato, pessoa
associada ou em ação em nome
da eleição;
e) adotar sanções apropriadas
para violações das regras de
financiamento de campanhas,
incluindo provisões para a sua
atempada aplicação.
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setor privado: cada Estado
Membro deverá considerar a
adoção de medidas legais e
outras que sejam necessárias para
estabelecer como delitos, quando
cometidos intencionalmente no
decorrer
de
atividades
económicas,
financeiras
ou
comerciais:
(a) A promessa, oferta ou
concessão, direta ou indireta, de
uma vantagem indevida a
qualquer pessoa que dirija ou
trabalhe em qualquer domínio
profissional, para uma pessoa
privada, entidade do setor, para a
própria pessoa ou para outra
pessoa, a fim de que aquela, em
violação das suas funções, atue
ou se abstenha de agir;
(b) A solicitação ou a aceitação,
direta ou indireta, de uma
indevida vantagem de qualquer
pessoa que dirija ou trabalhe, em
qualquer domínio profissional,
para uma entidade do setor
privado, para a própria pessoa ou
para outra pessoa, para que
aquele ou aquela, em violação
das suas funções, atuem ou se

abstenham de agir ".
Igualdade de oportunidades
PIDCP, Artigo 26: "Todas as
pessoas são iguais perante a lei e
todas,
sem
qualquer
discriminação, têm direito à igual
proteção da lei. A este respeito, a
lei
proibirá
qualquer
discriminação e garantirá a todas
as pessoas proteção igual e
efetiva contra a discriminação
por motivos como a raça, a cor, o
sexo, o idioma, a religião, a
opinião política ou de outra
natureza, a origem nacional ou
social,
a
propriedade,
o
nascimento ou outra condição ".
PIDCP GC 25: "Limitações
razoáveis nas despesas de
campanha podem ser justificadas
quando
tal
se
manifesta
necessário para garantir que a
livre escolha dos eleitores não
seja prejudicada ou o processo
democrático distorcido pelas
despesas desproporcionais em
nome de qualquer candidato ou
partido".
Princípios de transparência e
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responsabilidade.

12

Sendo responsável pela supervisão
do financiamento das campanhas, a
CNE necessita de um mandato claro
para supervisionar esta área. A lei
dos órgãos de administração eleitoral
não menciona qualquer competência
da CNE em relação ao financiamento
das campanhas.

13

A primeira emenda à Lei sobre
Partidos Políticos (janeiro de 2016)
prevê que os candidatos eleitorais
recebam
financiamento
para
campanha por parte do Estado. No
entanto, as potenciais diferenças de
pagamento são marcantes - entre US
$ 1 e US $ 10 a pagar por cada voto
obtido - e a lei omite referências
específicas a uma subvenção estatal
para candidatos presidenciais, o que
gerou confusão após as eleições
presidenciais de 2017.
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Estado de Direito.
O
Parlamento
poderia Prover a CNE de uma Princípios de transparência e
considerar a alteração do quadro capacidade
eficaz
na responsabilidade.
jurídico eleitoral, de modo a identificação de violações da lei
UNCAC, art. 16 e 21 (ver acima)
prover a CNE de uma clara
competência de supervisão do
financiamento das campanhas.
A CNE poderia assumir um
papel mais assertivo e pró-ativo
na sua capacidade de supervisão
como órgão de controlo do
financiamento das campanhas,
inclusive ao publicar acerca
desta matéria relatórios sobre os
partidos políticos e sobre os
candidatos.
O
Parlamento
poderia Conferir
segurança
de Princípio de clareza jurídica.
considerar:
pagamento
pré-eleitoral
de Princípio de transparência.
subsídios
e
evitar
inconsistências
a) alterar a definição sobre
quem
pode
receber no financiamento de campanhas. PIDCP, Artigo 25: "Todo
cidadão deve ter o direito e a
financiamento de campanha
oportunidade, sem qualquer das
para as eleições presidenciais;
distinções mencionadas no artigo
2 e sem restrições irrazoáveis:
b) estabelecer um orçamento
[...] (c) Ter acesso, em termos
para subsídios estatais para
gerais de igualdade, ao serviço
candidatos
presidenciais
/
público no seu país.", Artigo 26:
legislativos antes de cada
"Todas as pessoas são iguais
eleição ou fixar um montante na
perante a lei e têm direito sem
lei com a permissão de ajustes
qualquer discriminação à igual
baseados num índice oficial de
proteção da lei. A este respeito, a

Parlamento
Nacional

Parlamento
Nacional

14

Aquando da campanha presidencial,
contrariamente à Constituição e ao
quadro legal, foram observados
funcionários de alto nível do governo
e oficiais dos gabinetes de
administração pública em campanha
pelo candidato da FRETILIN.
As inaugurações de vários grandes
projectos de infra-estruturas dias
antes e no primeiro dia da campanha
legislativa, levadas a cabo por líderes
do CNRT e da FRETILIN,
constituem um abuso da vantagem de
incumbência e não contribuíram para
que se verificassem condições
equitativas entre os candidatos.

valores, permitindo que os
candidatos e os partidos
pudessem planear melhor as
suas campanhas.

lei
proibirá
qualquer
discriminação e garantirá a todas
as pessoas proteção igual e
efetiva contra a discriminação
por motivos como a raça, a cor, o
sexo, o idioma, a religião, a
opinião política ou de outra
natureza, a origem nacional ou
social,
a
propriedade,
o
nascimento ou outra condição ".

O Parlamento poderia aprovar Garantir condições equitativas.
legislação que garantisse que os
recursos estatais não fossem
utilizados a favor de qualquer
candidatura presidencial ou
legislativa, como a proibição de
inaugurações de obras públicas
em data próxima das eleições.

Igualdade de oportunidades Parlamento
Artigo 26 do PIDCP: "Todas as Nacional
pessoas são iguais perante a lei e
todas,
sem
qualquer
discriminação, têm direito à igual
proteção da lei. A este respeito, a
lei
proibirá
qualquer
discriminação e garantirá a todas
as pessoas proteção igual e
efetiva contra a discriminação
por motivos como a raça, a cor, o
sexo, o idioma, a religião, a
opinião política ou de outra
natureza, origem nacional ou
social, propriedade, nascimento
ou outra condição".
Princípios de transparência e
responsabilidade.
Estado de Direito

PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA POLÍTICA
Parlamento
15
Embora a quota de um em três tenha O
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poderia Capacitar

mais

as

mulheres

Princípio de igualdade.

Parlamento

melhorado a representação de género
no Parlamento Nacional, muito pode
ainda ser feito para capacitar as
mulheres nesta área, de modo que
possam usufruir de uma plena
igualdade no exercício do poder
político.

considerar a adoção de uma
legislação que exigisse políticas
de ação afirmativa no seio dos
partidos políticos, como a
modificação dos requisitos de
registo de partidos para garantir
a paridade de género nos níveis
executivos do partido, bem
como a introdução de medidas
para melhorar a paridade de
género
em
cargos
governamentais e em posições
de liderança das comissões
parlamentares.

parlamentares no sentido de
alcançarem plena igualdade no
exercício do poder político e
incluí-las nos níveis de tomadas
de decisão no seio do executivo
do partido

CEDAW, Artigo 3º: Em todos os Nacional
domínios, em particular o
político, o social, o económico e
o cultural, os Estados-Membros
tomarão todas as medidas
adequadas,
incluindo
a
legislativa, para assegurar o
pleno
desenvolvimento
e
promoção da mulher, com o
objetivo de garantir a exercício e
gozo dos direitos humanos e das
liberdades fundamentais numa
base de igualdade com os
homens.
CEDAW, Artigo 7: Os EstadosMembros adoptarão todas as
medidas adequadas para eliminar
a discriminação das mulheres na
vida política e pública do país e,
em particular, assegurarão as
mulheres em igualdade de
condições com os homens.
CEDAW, Recomendação Geral
23: "[...] Para alcançar uma
ampla representação na vida
pública, as mulheres devem ter
plena igualdade no exercício do
poder político e económico;
deverão estar total e igualmente
envolvidas na tomada de
decisões a todos os níveis
PIDCP, Artigo 2 (1) (ver
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acima),PIDCP, Artigo 26 (ver
acima)
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
A difamação (denúncia caluniosa) é Com o apoio do Conselho de
16
considerada crime nos termos do Imprensa,
poder-se-ia
atual Código Penal.
considerar a procura de medidas
alternativas à criminalização da
difamação, assumindo-a como
uma questão de litígio ou de
mediação civil entre as partes
lesadas.

Evitar sanções excessivas que
incentivem a auto-censura dos
meios de comunicação e que
afectem
negativamente
a
liberdade de expressão.

Comité dos Direitos do Homem,
Comentário Geral No. 34, 2011:
"Os Estados devem considerar a
descriminalização da difamação
"."
Deve-se
considerar
a
possibilidade
de
evitar
a
penalização de comentários sobre Parlamento
Nacional
figuras públicas"
PIDCP, Artigo 19 - Princípio da
Liberdade de Expressão "Todos
devem ter o direito de manter
opiniões
sem
sofrer
interferências"

17

A lei eleitoral permite propaganda
paga em meios de comunicação
estatais durante a campanha. Uma
vez que muitos partidos dispõem de
reduzidos recursos e recebem
subsídios de campanha somente após
as eleições, os candidatos tiveram
acesso desigual aos meios de
comunicação estatais, que por sua
vez se encontram mais fortemente
vigiados do que os meios privados no
que diz respeito à imparcialidade.
Paralelamente,
os
meios
de
comunicação estatais foram usados
por titulares de cargos públicos que

63

Poder-se-ia estabelecer uma
provisão legal que limitasse a
publicidade paga por candidatos
e por detentores de cargos
públicos
nos
meios
de
comunicação estatais durante a
campanha eleitoral.

Evitar vantagens injustas dos
detentores
de
cargos
governamentais e dos partidos
com mais recursos.

PIDCP, art. 25: Todo o cidadão
terá o direito e a oportunidade,
sem qualquer das distinções
mencionadas no artigo 2 e sem
restrições irrazoáveis: [...] (c) De
ter acesso, em termos de
igualdade, ao serviço público do Parlamento
Nacional
seu país.

usaram recursos públicos para
comprar espaço publicitário com o
objetivo de exibir projetos de obras
públicas.

18

19

20

Para cumprir com a disposição legal
que estabelece tempo de antena para
todos os concorrentes, os meios de
comunicação estatais transmitiram
entrevistas com representantes de
todos os partidos políticos. No
entanto, essas entrevistas não foram
identificadas como tempo de antena
dedicado aos partidos.

Os meios de comunicação Permitir aos cidadãos distinguir
estatais poderiam considerar entre tempo de antena livre e
identificar claramente o tempo conteúdo editorial padrão.
de antena livre concedido aos
candidatos.

Princípio
profissional
jornalístico: o conteúdo editorial
e a publicidade devem ser
distinguidos com clareza.

A Lei dos Meios de Comunicação
Social e o recentemente aprovado
Regulamento do Registo de Meios de
Comunicação estabelecem o registo
dos Meios de Comunicação como
procedimento obrigatório para todos
os meios de comunicação incluindo
os meios online.

O cadastro obrigatório de todos Evitar obstáculos desnecessários
os meios de comunicação social à liberdade de expressão.
no Conselho de Imprensa
poderia ser suspenso ou
torrnado voluntário.

Declaração conjunta do Relator
Especial
da
ONU
sobre
Liberdade de Opinião e de
Expressão, Representante da
OSCE sobre Liberdade de
Comunicação e Relator Especial
da OEA sobre Liberdade de
Expressão, 2003 (Normas para a
regulação
dos
meios
de
comunicação):
os
sistemas
regulatórios deverão considerar
as diferenças fundamentais entre
os setores de impressão e de
transmissão, bem como a
Internet.
Declaração Conjunta do Relator
Especial
da
ONU
sobre

A CNE não adotou qualquer medida A responsabilidade da CNE na Garantir uma supervisão eficaz
quanto ao incumprimento dos supervisão da monitorização da dos princípios de imparcialidade
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RTTL

Parlamento
Nacional

Parlamento
Nacional

princípios de igualdade de tratamento
e de imparcialidade dos meios de
comunicação na cobertura das
eleições.

conduta
dos
meios
de
comunicação
durante
as
eleições poderia ser transferida
para o Conselho de Imprensa.
A CNE manteria ainda o seu
mandato
como
órgão
encarregue do cumprimento das
regras
dos
meios
de
comunicação
durante
as
eleições.

e de igualdade de tratamento
para todos os partidos no que
respeita à cobertura por parte dos
meios de comunicação social.

Liberdade de Opinião e de
Expressão, Representante da
OSCE sobre Liberdade de
Comunicação e Relator Especial
da OEA sobre Liberdade de
Expressão, 2003 (Normas para a
regulação
dos
meios
de
comunicação):
Os
sistemas
regulatórios devem considerar as
diferenças fundamentais entre os
setores de impressão e de
transmissão, bem como a
Internet. Resolução do Conselho
de Segurança das Nações Unidas
2065 (2012): [O Conselho de
Segurança] insta a Comissão
Independente de Meios de
Comunicação a garantir o
cumprimento do Código de
Prática
dos
Meios
de
Comunicação e destaca a
necessidade de os profissionais
do
meio
se
manterem
empenhados em fornecer uma
cobertura
profissional,
independente e factual e em
promover a educação pública e o
diálogo durante o período
eleitoral.
ICCPR, art. 25: Todo o cidadão
terá o direito e a oportunidade,
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sem qualquer das distinções
mencionadas no artigo 2 e sem
restrições irrazoáveis: [...] (c) De
ter acesso, em termos de
igualdade, ao serviço público no
seu país.
21

A televisão estatal não transmitiu
conteúdo eleitoral até às 8 horas do
dia de eleições aquando das corridas
presidenciais e legislativas.

A televisão estatal poderia
considerar fazer uma cobertura
do dia das eleições, incluindo a
abertura das assembleias de
voto, o processo de voto e a
contagem de votos em todo o
país.

22

As rádios das comunidades locais
desempenharam um papel limitado
como fonte de conteúdo eleitoral.

A regulamentação futura sobre
os meios de comunicação
comunitários poderia incluir
uma disposição legal que lhes
proporcionasse um suporte
financeiro,
permitindo-lhes
desempenhar
um
papel
relevante como plataformas de
educação dos eleitores durante
as eleições.

Garantir que os cidadãos tenham
acesso a informações de
interesse público através dos
meios de comunicação estatais.

Declaração
Universal
dos RTTL
Direitos Humanos, Artigo 19.2:
Todos terão direito à liberdade de
expressão; este direito incluirá a
liberdade de procurar, receber e
transmitir informações e ideias
de
todo
o
tipo,
independentemente
das
fronteiras, seja por via oral,
escrita ou impressa, sob a forma
de arte, ou através de qualquer
outro meio de sua escolha.
Garantir que os cidadãos de Declaração
Universal
dos Governo
municípios fora da capital Direitos Humanos, Artigo 19: (através de um
possam exercer o direito de "Toda a pessoa tem direito à decreto
acesso à informação eleitoral liberdade de opinião e de governamental
através da comunicação social e expressão; este direito inclui a que emite um
permitir que os meios de liberdade de manter opiniões sem regulamento)
comunicação
comunitária interferência e de procurar,
ofereçam o seu serviço como receber e transmitir informações
uma ferramenta chave de e ideias através de qualquer meio
informação e de educação
de
comunicação
e
independentemente
das
fronteiras".
PIDCP, Artigo 25: "Todo
cidadão terá o direito e a
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oportunidade:
(a) De participar na condução
dos
assuntos
públicos,
diretamente ou por meio de
representantes
livremente
escolhidos;
(b) De votar e ser eleito em
eleições periódicas genuínas que
decorrerão por sufrágio universal
e igual e que se realizarão por
votação secreta, garantindo a
livre expressão da vontade dos
eleitores" (o que implica que os
eleitores estejam em posse da
informação necessária)
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18. ANEXOS
ANEXO 1. DIAS DAS ELEIÇÕES

Gráfico 1. Melhoria na verificação de tinta indelével presente nos dedos dos eleitores das eleições
presidenciais para as eleições legislativas

Gráfico 2. Participação cumulativa por hora durante as eleições presidenciais e legislativas
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Gráfico 3. Fluxo horário médio de eleitores durante as eleições presidenciais e legislativas

Gráfico 4. Transparência na contagem: comparação entre eleições presidenciais e legislativas
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Gráfico 5. Avaliação geral da contagem, votação e tabulação: comparação entre eleições
presidenciais e legislativas

Gráfico 6. Desempenho da equipa eleitoral: comparação entre eleições presidenciais e legislativas

Gráfico 7. Transparência: comparação entre eleições presidenciais e legislativas
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ANEXO 2. ESTATÍSTICAS DE MONITORIZAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Gráfico 1. Tempo de antena para candidatos presidenciais na televisão estatal
Nota: Os valores não incluem tempo de antena gratuito
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Ângela Freitas

13%

Luís Alves Tilman

Gráfico 2. Tempo de antena para candidatos presidenciais no rádio estatal
Nota: Os valores não incluem tempo de antena gratuito
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Gráfico 3. Tempo de antena gratuito para candidatos presidenciais na rádio estatal
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Gráfico 4. Transparência na contagem: comparação entre eleições presidenciais e
legislativas
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Gráfico 5. Tom da cobertura para candidatos presidenciais na Rádio Maubere
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Gráfico 6. Tempo de antena para candidatos presidenciais na Televisão Educação
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Gráfico 7. Tempo de antena para candidatos presidenciais na Rádio Klibur
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Gráfico 8. Espaço destinado aos candidatos presidenciais pelo Jornal Nacional Diário

7%

Amorim Vieira

7%

Ângela Freitas

37%
21%

6%

5%
9%

8%

António da
Conceição
António Maher
Lopes
José António
Neves
José Luís Guterres
Luís Alves Tilman
Lú-Olo

75

Gráfico 9 Tempo de antena por partido político na TV estatal *
Nota: Os valores não incluem tempo de antena gratuito
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Gráfico 10 Tempo de antena por partido político na rádio estatal *
Nota: Os valores não incluem tempo de antena grátis
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Gráfico 11. Presença editorial por partido político na Rádio Maubere *
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Gráfico 12. Presença editorial por partido político na Televisão GMN *
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Gráfico 13. Tempo de antena por partido político na Televisão Educação
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ANEXO 3. RESULTADOS ELEITORAIS
Quadro 1: Resultados finais da eleição presidencial (20 de março de 2017)
Candidato

TOTAL

%

1 - A. Maher Lopes

9.102

1,76%

Total de eleitores registados

743.150

2 - F. Guterres Lú-Olo

295.048

57,08%

Total de votos manifestados

528.813

3 - Amorim Vieira

4.283

0,83%

Participação

71,16%

4 - J. A. das Neves

11.663

2,26%

Votos válidos

516.881

97,74%

5 - J. L. Guterres

13.513

2,61%

Votos nulos

8.989

1,70%

6 - M. Angela Freitas

4.353

0,84%

Votos em branco

2.911

0,55%

7 - Luis A. Tilman

11.125

2,15%

8 - A. da Conceição

167.794

32,46%

TOTAL

516.881
POR MUNICÍPIO
Aileu

Ainaro

Baucau

Bobonaro

Covalima

Díli

Ermera

Lautem

Liquica

Manatuto

Manufahi

RAEOA

Viqueque

Austrália

Portugal

1 - A. M. Lopes

649

590

875

1.005

487

1.848

853

440

400

564

367

465

552

4

3

2 - F. G. Lú-Olo

11.656

12.690

41.949

18.676

16.288

64.498

22.022

20.061

12.998

13.492

14.374

13.976

32.054

127

187

3 - Amorim Vieira

157

255

369

405

223

559

556

797

188

160

202

231

177

3

1

4 - J. A. das Neves

324

511

941

1.386

677

2.895

2.050

245

1.167

383

342

334

401

1

6

5 - J. L. Guterres

490

573

2.848

1.093

748

2.974

932

682

490

440

654

354

1.196

15

24

6 - M. A. Freitas

153

255

417

750

258

657

640

166

141

165

289

224

235

3

0

7 - Luis A. Tilman

581

503

854

644

429

2.653

2.874

334

387

319

556

613

364

12

2

8 - A. Conceição

9.414

12.941

9.308

18.018

10.048

30.899

22.049

6.869

15.659

7.283

7.276

14.148

3.745

75

62

31.430

22.806

24.060

30.345

38.724

240

285

TOTAL
23.424 28.318 57.561
41.977
29.158
106.983 51.976
29.594
Nota: Municípios conquistados por Lú-Olo a vermelho / municípios conquistados por Conceição a azul
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Quadro 2: Resultados finais das eleições legislativas de Timor-Leste (22 de julho de 2017)
Votos
válidos

% TOTAL

FRETILIN

168480

29,66%

Total de eleitores registados

760.907

CNRT

167345

29,46%

Total de votos manifestados

583.956

PLP

60098

10,58%

Participação

76,74%

PD

55608

9,79%

Votos válidos

568.070

97,28%

KHUNTO

36547

6,43%

Votos nulos

11.711

2,01%

PUDD

15887

2,80%

Votos em branco

4.097

0,70%

UDT

11255

1,98%

F-MUDANÇA

8849

1,56%

PEP

6775

1,19%

APMT

5461

0,96%

BUP

4999

0,88%

PST

4891

0,86%

PSD

4688

0,83%

PR

3951

0,70%

PDN

3846

0,68%

CASDT

2330

0,41%

PDP

2079

0,37%

PDC

1764

0,31%

MLPM

1332

0,23%

80

UNDERTIM

1216

0,21%

PTD

669

0,12%

TOTAL

568070

100%
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Quadro 3: Resultados das eleições legislativas por município e por partido (primeiro lugar a verde; segundo lugar a amarelo; terceiro lugar a
vermelho)
Aileu

Ainaro

Baucau

Bobonaro

Covalima

Díli

Ermera

Lautem

Liquica

Manatuto

Manufahi

RAEOA

Viqueque

Estrangeiro

FRETILIN

26,05%

18,02%

42,21%

20,94%

21,96%

29,24%

18,83%

38,53%

23,68%

20,48%

24,49%

39,26%

52,91%

33,63%

CNRT

40,94%

30,29%

9,87%

32,35%

28,21%

38,71%

34,69%

24,54%

32,16%

31,51%

28,43%

29,30%

16,61%

21,25%

PLP

6,36%

8,04%

30,12%

7,81%

6,07%

13,00%

3,77%

6,20%

6,59%

7,84%

7,44%

6,52%

7,96%

24,85%

PD

6,25%

14,36%

3,90%

14,56%

22,62%

5,61%

12,89%

15,87%

11,40%

11,79%

9,10%

7,99%

4,28%

4,09%

KHUNTO

7,58%

11,37%

6,32%

7,84%

6,57%

3,94%

6,41%

3,67%

10,13%

10,71%

8,39%

3,55%

5,49%

2,83%

PUDD

2,14%

2,09%

1,04%

1,49%

3,43%

1,72%

3,66%

1,75%

2,52%

4,04%

9,53%

5,06%

3,30%

0,78%

UDT

1,62%

2,97%

0,92%

2,42%

1,82%

1,33%

5,35%

1,28%

1,91%

1,73%

1,76%

1,30%

1,24%

6,82%

F-MUDANÇA

1,25%

1,21%

0,91%

1,30%

2,91%

1,35%

1,68%

0,83%

3,06%

1,98%

3,73%

0,62%

1,11%

0,68%

PEP

0,74%

1,29%

0,61%

1,54%

1,14%

0,79%

1,75%

0,58%

1,37%

2,16%

1,60%

2,24%

0,90%

0,39%

APMT

2,49%

4,33%

0,35%

0,58%

0,64%

0,41%

2,27%

0,30%

0,62%

0,64%

0,41%

0,21%

0,95%

0,29%

BUP

0,40%

0,67%

0,36%

2,24%

0,74%

0,41%

1,94%

2,39%

0,49%

0,61%

0,60%

0,48%

0,39%

0,29%

PST

0,30%

0,63%

0,57%

1,37%

0,34%

0,59%

1,26%

0,64%

1,00%

3,02%

0,80%

0,15%

1,28%

0,97%

PSD

1,36%

1,37%

0,80%

0,80%

0,92%

0,55%

0,64%

1,63%

0,68%

0,62%

0,86%

0,27%

1,22%

1,07%

PR

0,51%

0,88%

0,46%

0,76%

0,53%

0,53%

1,47%

0,46%

0,85%

0,55%

0,53%

0,62%

0,81%

0,39%

PDN

0,46%

0,41%

0,29%

2,14%

0,55%

0,49%

0,74%

0,41%

1,46%

0,30%

0,22%

0,88%

0,37%

0,29%

CASDT

0,42%

0,54%

0,14%

0,37%

0,18%

0,35%

0,81%

0,06%

0,51%

0,82%

0,57%

0,66%

0,19%

0,19%

PDP

0,49%

0,41%

0,17%

0,43%

0,39%

0,32%

0,50%

0,28%

0,49%

0,47%

0,41%

0,29%

0,34%

0,29%

PDC

0,28%

0,56%

0,34%

0,40%

0,28%

0,17%

0,47%

0,18%

0,32%

0,29%

0,45%

0,24%

0,28%

0,19%

MLPM

0,10%

0,19%

0,33%

0,28%

0,23%

0,23%

0,38%

0,10%

0,40%

0,16%

0,17%

0,06%

0,14%

0,49%

UNDERTIM

0,18%

0,30%

0,18%

0,25%

0,32%

0,17%

0,31%

0,21%

0,20%

0,17%

0,26%

0,20%

0,12%

0,00%

PTD

0,11%

0,08%

0,09%

0,12%

0,15%

0,08%

0,17%

0,09%

0,16%

0,12%

0,25%

0,11%

0,11%

0,19%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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ANEXO 4. MAPAS DOS RESULTADOS ELEITORAIS
Gráfico 1. Vantagem, por município, de Lú-Olo e de António da Conceição nas eleições
presidenciais

Gráfico 2. Vencedores por município, eleições legislativas de 2017 e de 2012
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Gráfico 3. Resultados das eleições legislativas de 2017 e de 2012 por partido e por
município

86

87

88

