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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 
A Missão de Observação Eleitoral no Haiti (MiOEH) do ParlAmericas faz um chamado 

ao cumprimento do processo eleitoral 
 
Porto Príncipe, 25 de Janeiro de 2016 
 
A Missão de Observação Eleitoral no Haiti (MIOEH) do ParlAmericas reafirma seu 
mandato de observar o processo eleitoral iniciado em 9 de agosto de 2015, para 
restaurar a representação nas instituições legislativas do Haiti e garantir uma transição 
democrática do poder executivo no país. 
  
Apesar dos desafios que surgiram no processo eleitoral, a Missão observa que as 
eleições de 25 de outubro deram lugar a um legislativo nacional multipartidário. As 
eleições também iniciaram a restauração dos conselhos municipais em todo o país nos 
quais as mulheres representam mais de 30% nas suas composições, obedecendo a um 
percentual obrigatório, e confirmaram ainda dois candidatos para disputar um segundo 
turno nas eleições presidenciais.  
 
A MIOEH está consciente da interrupção do processo eleitoral anunciado pelo Conselho 
Eleitoral Provisional (CEP) em 22 de janeiro de 2016. A Missão faz um chamado aos 
representantes setoriais e políticos para que continuem realizando os esforços a fim de 
alcançarem, rapidamente, um acordo consensual para a retomada e finalização 
oportuna do processo eleitoral em curso dentro do tempo esperado. 
  
A Missão solicita encarecidamente a inclusão das mulheres nos atuais debates, de forma 
a que elas possam compartilhar seus valiosos pontos de vistas, conhecimentos e 
liderança para encontrar uma solução para o impasse político que permita retomar o 
processo eleitoral. A Missão destaca a importância de abordar o decréscimo na 
representação das mulheres. Realça, com grande preocupação, que esta é a primeira 
vez na história recente do país em que o Parlamento do Haiti é composto sem nenhuma 
mulher eleita.  
   
O CEP, que tem a responsabilidade de comandar as eleições, deve restabelecer a sua 
operacionalidade com a máxima brevidade possível, com uma ampla representação dos 
setores-chaves, para recuperar a confiança e seguir aplicando as recomendações 
formuladas pela Comissão de Avaliação Eleitoral Independente (CEEI), que foram 
respaldadas por uma grande variedade de agentes. A MIOEH assinala as importantes 
medidas que já foram tomadas para aumentar a confiança, ao exigir aos mandatários 
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que votem nos centros eleitorais onde estejam inscritos, e para clarificar as normas 
relativas à acreditação dos observadores nacionais.   
 
A Missão ecoa as demandas feitas aos seus 14 observadores que se reuniram com 
centenas de cidadãos, candidatos, representantes de partidos políticos e das 
organizações da sociedade civil (OSC), bem como com funcionários de todos os 
departamentos do CEP, para condenar com firmeza os atos de violência e intimidação e 
manter um ambiente que permita a livre expressão e associação pacíficas, que estão 
consagradas na Constituição do Haiti. A Missão também destaca os testemunhos que as 
candidatas e as organizações de mulheres partilharam com os observadores, nos quais 
se identificaram o medo da violência como uma barreira crítica para a sua participação 
política e o seu empoderamento.  
 
“As instituições democráticas do Haiti pertencem ao povo haitiano. Temos sido 
testemunhas de como os cidadãos de todos os estamentos sociais trabalham para 
apoiar o processo eleitoral, os quais têm reiterado o compromisso público com a 
importância de garantir que o processo eleitoral se complete”, manifestou Thomas 
Cormier, chefe da Missão do ParlAmericas. “A MIOEH destaca a importância de manter 
o processo atual e de buscar soluções que fomentem a transparência e a livre disputa, e 
de mostrar que o apoio às eleições é o caminho para o progresso econômico e social”, 
destaca ele. 
 
A Missão e seus observadores expressam o seu agradecimento aos administradores 
eleitorais, candidatos e partidos políticos e aos grupos da sociedade civil no processo 
eleitoral em todos os departamentos do país, pela sua disposição constante para 
compartilhar pontos de vista. Além disso, a Missão deseja expressar seu firme apoio aos 
esforços que as organizações nacionais realizam para observar o processo eleitoral de 
uma maneira objetiva e imparcial. 
 
O investimento da Missão e o seu compromisso direto com o apoio ao processo 
eleitoral são fundamentais para induzir a confiança nas eleições e fortalecer as práticas 
eleitorais. 
  
 A culminação do segundo turno das eleições presidenciais e as eleições legislativas 
restantes permitirão aos candidatos eleitos no Haiti avançar nas conquistas das 
prioridades sociais e econômicas do povo haitiano. 
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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. 


