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Os Presidentes dos Órgãos de Gestão Eleitoral dos Estados-Membros da 

Região dos Grandes Lagos, reuniram em Nairobi para partilharem as suas 

experiências em matéria de Observação Eleitoral, Mídia, Género e Eleições, 

bem como para reafirmar o seu engajamento em promover a paz, a 

estabilidade e desenvolvimento na Região, quanto a realização de eleições 

com profissionalismo 

Nairobi (Quénia), aos 16 de Julho de 2019 – O Workshop de formação sobre a 

Observação de Eleições e uma Mesa Redonda sobre a Mídia, o Género e Eleições para os 

Órgão de Gestão das Eleições (OGE) da Região dos Grandes Lagos, foi organizado pela 

Confederação Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL) e a Divisão das 

Nações Unidas para a Assistência Eleitoral (UNEAD). O Lançamento oficial do workshop 

teve lugar hoje em Nairobi, Quénia, e foi presidido pelo Embaixador Ben O. H. Ogutu, em 

nome do Ministro dos Negócios Estrangeiros. 

A sessão de abertura foi de igual modo marcada pelas alocuções do Secretário Executivo da 

CIRGL, o Embaixador Zachary Muburi-Muita, da Diretora Executiva Adjunta do PNUE no 

Quênia, da Sra. Joyce Msuya, o Representante do Presidente da Comissão Eleitoral 

Independente do Quénia, do professor Abdi Guliye, e do Coordenador Nacional da CIRGL 

do Quénia, o Embaixador Mohamed Mahat. 

Na sua declaração de abertura, o embaixador Ben O.H. Ogutu observou que durante quase 

cinco décadas, os Governos da Região dos Grandes Lagos, estão a abrir cada vez mais 

espaço político e implementar os princípios básicos da democracia e boa governação. No 

entanto, recomendou que a Região procura uma abordagem consolidada de organização, 

mecanismos de Observação e acompanhamento de eleições credíveis, livres e justas. 
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O Secretário Executivo da CIRGL, Embaixador Zachary Muburi-Muita reafirmou o 

engajamento dos Estados-Membros a cumprirem o seu mandato para ajudar a fortalecer a 

capacidade dos actores políticos, especialmente os OGE, para melhor aceitar os resultados 

das eleições. Fez ainda menção de que no seu mandato, a CIRGL reconhece a importância 

da democracia como um meio para uma Região pacífica e estável para um ambiente 

propício ao desenvolvimento económico. Por sua vez, a Sr.ª Joyce Msuya, indicou que a 

participação de todos os Estados-Membros da CIRGL e várias Organizações Internacionais 

e Regionais com experiência e conhecimento diversificado reflecte a importância da 

observação eleitoral. Na sua intervenção, o Professor Abdi Guliye felicitou a CIRGL e a ONU 

por terem organizados um workshop dessa magnitude, o que demonstra claramente o 

compromisso de ambas organizações na promoção da democracia e dos direitos humanos 

na Região. O Embaixador Mohamed Mahat, agradeceu a CIRGL as Nações Unidas, por 

terem escolhidos o Quénia entre os 12 Estados-Membros da CIRGL para acolher esse 

importante evento. 

A formação, que termina no dia 19 de Julho de 2019, reuniu representantes das OGE de 

todos os Estados-Membros da CIRGL e representantes dos Organismos Regionais. Os 

objectivos da formação são dois: (1) destacar vários aspectos do processo eleitoral com foco 

nos mais recentes quadros, as boas práticas e desafios na observação eleitoral e (2) 

partilhar experiências e boas práticas de observação eleitoral sobre a melhor forma de 

promover a participação das mulheres e dos meios de comunicação social nos processos 

eleitorais e políticos. 

Espera-se que os participantes ao Workshop desenvolvam uma agenda clara para o 

trabalho futuro, o que levará ao reforço das capacidades de todos os actores políticos, 

através das formações BRIDGE e Mesas Redondas sobre várias questões pertinentes e 

relacionadas aos processos eleitorais. 
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