
 
COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

Porto Príncipe, 23 de outubro de 2015 

Para divulgação imediata  

ParlAmericas – Missão de Observação Eleitoral no Haiti 2015 

 
Após a assinatura do protocolo de entendimento com o Conselho Eleitoral 
Provisional (CEP), o ParlAmericas, a rede independente de legislaturas 
nacionais dos países das Américas e do Caribe, iniciou uma Missão de 
Observação Eleitoral no Haiti (MiOEH) para as eleições presidenciais, 
legislativas e locais, cuja direção foi confiada ao senhor Alain Gauthier, chefe 
da missão.  
 
O objetivo desta iniciativa é fomentar a transparência e a não-violência, bem 
como o respeito às leis haitianas e aos compromissos do Haiti em nível 
regional e internacional.  
 
A MiOEH realizará uma observação independente e imparcial do processo 
eleitoral. No contexto dessa missão, 12 observadores foram mobilizados em 
longo prazo (OLP) nos diferentes departamentos do Haiti, desde o final do 
mês de setembro. Durante os últimos dias da campanha, o trabalho dos 
observadores contará com o apoio de um grupo de 24 observadores em curto 
prazo (OCP), que inclui ex-deputados em sua constituição. Estes 
observadores têm a obrigação de respeitar os requisitos estabelecidos na 
Declaração de Princípios para a Observação Internacional de Eleições e o 
Código de Conduta para Observadores Internacionais de Eleições das 
Nações Unidas (ONU).  
 
A MiOEH, igualmente, observará todas as etapas do processo eleitoral, 
incluindo a tabulação e o contencioso eleitoral, e publicará um informe final 
sobre tal processo no qual fará recomendações. Em 27 de outubro de 2015, logo 
após a contagem dos votos, a Missão emitirá uma declaração.  
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Para maiores informações, favor entrar em contato com o Analista de Comunicação pelo telefone: 

(509) 31 58 81 11 – ou via E-mail: info@mioeh.org  

 

ParlAmericas – rede de legislaturas nacionais dos Estados membros da Organização dos 

Estados Americanos (OEA) - opera como um fórum independente para os/as parlamentares 

das Américas empenhado (as) no diálogo político de cooperação e participação no Sistema 

Interamericano. 
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