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Díli, 21 de junho de 2017 

Campanha Eleitoral arrancou, preparativos eleitorais a correr como previsto 

O Governo, através da Comissão Nacional de Eleições (CNE), do Secretariado Técnico de Administração 

Eleitoral (STAE), do Ministério da Administração Estatal e do Ministério do Interior, está a ultimar os 

preparativos necessários para as eleições parlamentares do dia 22 de julho de 2017. 

O período oficial de campanha decorre de 20 de junho a 19 de julho de 2017. O Calendário da Campanha 

está disponível no sítio da Internet da Comissão Nacional de Eleições. 

Na semana passada concluiu-se o processo de registo e verificação dos partidos e coligações que tomaram 

parte nas eleições. No boletim de voto estarão listados 20 partidos e uma coligação, pela ordem 

determinada por sorteio, também, na semana passada. 

No dia 22 julho, os eleitores inscritos vão votar entre as 7h00 e as 15h00, nas várias estações de votação 

espalhadas pelo país. Devem fazer uma marca no boletim de voto, no quadrado do partido que pretendem 

ver eleito. Os 65 lugares no Parlamento Nacional serão distribuídos de acordo com o número de votos 

recebidos por cada partido. Para obter um lugar, os partidos têm de receber mais do que 4% do total de 

votos contados. 

Cada um dos 20 partidos e a coligação já registaram a lista dos seus 65 principais candidatos e uma lista 

dos seus candidatos suplementares. 

Está neste momento a ser realizado um programa alargado para informar os eleitores sobre o processo 

eleitoral. 

Na semana passada, o Ministro de Estado Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e da 

Justiça e Ministro da Administração Estatal, Dionísio Babo Soares, reuniu-se com membros do corpo 

diplomático e parceiros de desenvolvimento, para os informar sobre os preparativos. 

O Porta-Voz do Governo, Ministro de Estado Agio Pereira, salientou que “os partidos políticos, instituições 

eleitorais, dirigentes nacionais e o Governo estão todos a trabalhar para assegurar uma eleição calma, bem 

organizada e construtiva. Estamos orgulhosos por termos um país onde os partidos podem fazer campanha 

de forma aberta e onde os cidadãos podem exercer os seus direitos democráticos de forma livre, algo que 

foi conquistado com grande custo por todos os envolvidos na luta pela nossa libertação. Honramos o seu 

legado através da nossa conduta, a cada dia que nos aproxima das eleições de 22 de julho”. FIM 

O calendário das eleições parlamentares está disponível aqui. 

http://www.cne.tl/calendario-campanha-eleitoral-eleicoes-parlamentares-2017/
http://timor-leste.gov.tl/?p=18246&lang=pt

