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Pergunta 1

� A solução tem de ser nacional baseado num plano estratégico,
a médio e longo prazo, de acordo com a realidade de cada país
e contextual.

� Deve ser um princípio legal de base genérica, com capacidade
de adaptação. Os procedimentos devem ser deixados à
administração eleitoraladministração eleitoral



Pergunta 2

� Só em contextos ideais será possível garantir o
desenvolvimento de capacidade e a sustentabilidade de órgã o
de administração eleitorais não permanentes

� Não havendo alternativa, havendo uma estrutura administra tiva
permanente e a estrutura de topo deve ser nomeada em tempo
útil e com um mandato que permita a apropriação deútil e com um mandato que permita a apropriação de
conhecimento necessários para função.

� Capacidade do sistema reter a memória institucional de
eleições anteriores



Pergunta 3

� Não



Pergunta 4

� A solução que melhor se adequa ao contexto de cada país
� A solução deve ser a mais consensual entre os actores mais

importantes do sistema



Pergunta 5

� As sinergias só são possíveis quando o sistema do registo civ il
funciona, caso contrário as fragilidades hão-de repercuti r no
registo eleitoral.

� Existindo condições, será sempre aconselhável.



Pergunta 6

� As administrações eleitorais devem possuir os conheciment os
sobre as várias opções tecnológicas possíveis, e conseguir do
fornecedor a opção feita á medida da sua realidade e
necessidade.



Pergunta 7

� O sistema do registo civil
� Porém, deve ser garantido o acesso, pela administração

eleitoral, da informação necessária para a realização da su a
actividade



Pergunta 8

� Desenvolver as capacidades locais para manter o sistema e os
upgrades

� Uma solução que utilizado em mais de um ciclo eleitoral,
susceptível de ser melhorado e reutilizado por outros siste mas

� Criar sustentabilidade financeira locais capazes de mante r o
sistema, evitando dependências externas .sistema, evitando dependências externas .



Pergunta 9

� Manter a confiança no sistema implementado.
� Situações de crise capazes de desestruturar toda a sociedad e
� Evitar influências externas (doadores, vendedores)



� The EU and the UN are natural partners. They are united by the
core values laid out in the 1945 Charter of the UN, and the 1948
Universal Declaration of Human Rights.

� Member States and the EC are the largest contributors to the U N
system. A total of 1.3 billion euros was approved by the EC to b e
channelled to the UN in 2006.
2001 EC’s communication : "Building an effective partnership with

The UN and the EU

� 2001 EC’s communication : "Building an effective partnership with
the UN", and 2003 EC’s Communication: “EU-UN relations: The
choice of multilateralism“.

� To facilitate programmatic cooperation between the EC and t he UN,
an updated Financial and Administrative Framework Agreement
(FAFA) was agreed in 2003.


