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COMUNICADO DE IMPRENSA 

A União Africana destaca observadores eleitorais de curto prazo para testemunhar 

as eleições gerais de 23 de agosto de 2017 na República de Angola 

Adis Abeba, 15 de agosto de 2017: O presidente da Comissão da União Africana, Sr. 

Moussa Faki Mahamat, aprovou o destacamento de uma Missão de Observação 

Eleitoral da União Africana (MOE-UA) para as eleições gerais na República de Angola, 

previstas para 23 de agosto de 2017. A Missão de Observação Eleitoral de Curto Prazo 

da União Africana será liderada por SE José Maria Neves, antigo primeiro-ministro da 

República de Cabo Verde, e será composta por quarenta (40) observadores eleitorais, 

compreendendo membros do Comité de Representação Permanente da União Africana, 

do Parlamento Pan-Africano, de organismos de gestão eleitoral, de organizações da 

sociedade civil e da academia. 
 
A Missão de Observação Eleitoral da União Africana extrai o seu mandato a partir de 
vários instrumentos da União Africana, entre os mais importantes, as Diretrizes da União 
Africana para Missões de Observação e Monitoramento de Eleições (2002); a Declaração 
da OUA/UA sobre Princípios que Governam as Eleições Democráticas em África (2002); 
a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (1981) e a Carta Africana sobre 
Democracia, Eleições e Governança (2007), entre outros. 
 
Os objetivos da Missão são: fornecer um relatório preciso e imparcial, assim como uma 
avaliação da qualidade das eleições gerais de 23 de agosto de 2017 na República de 
Angola, incluindo até que grau a condução das eleições atende aos padrões regionais, 
continentais e internacionais para eleições democráticas; oferecer recomendações para a 
melhoria de eleições futuras com base nas observações feitas; e para demonstrar o 
interesse da UA em apoiar as eleições e o processo de democratização de Angola de 
forma a garantir que a condução de eleições genuínas contribua para a consolidação da 
governança democrática, a paz e a estabilidade em Angola, em particular, e na sub-
região da África Austral em geral. 
 
Para mais informações, entre em contato com o Sr. Robert Gerenge (gerenger@africa-
union.org) ou a Sra. Karine Kakasi Siaba (kakasik@africa-union.org). 
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