
 

Aviso á comunicação social 

A situação dos direitos humanos em Timor-Leste avaliada através do Exame Periódico 
Universal  

GENEBRA (31 de outubro de 2016) – O relatório sobre a situação dos direitos humanos em 
Timor-Leste será avaliado pela segunda vez na quinta-feira, dia 03 de novembro, pelo Grupo 
de Trabalho do Exame Periódico Universal (EPU) do Conselho dos Direitos Humanos das 
Naçoes Unidas numa reunião que será transmitida em directo.  

Timor-Leste faz parte de um grupo de 11 Estados, cuja situação de direitos humanos será 
examinada pelo Grupo de Trabalho do EPU durante a sua próxima sessão a ter lugar de 31 
outubro a 11 novembro.  A primeira avaliação a que foi submetida o país teve lugar em 12 de 
outubro de 2011.  

Os documentos nos quais se baseiam as avaliaçoes são: (1) relatório nacional – informação 
facultada pelo Estado sob-revisão; (2) informaçoes constantes dos relatórios de peritos e 
grupos independentes de direitos humanos, conhecidos como os Procedimentos Especiais, 
Órgãos dos tratados internacionais dos direitos humanos, e outras entidades das Naçoes 
Unidas; (3) informação facultada por outras partes interessadas incluindo as instituiçoes 
nacionais de direitos humanos, organizaçoes regionais e grupos da sociedade civil.  

Entre as questoes levantadas nos documentos acima mencionados está: o combate Á 
violéncia doméstica e abuso sexual; a Lei contra a Violéncia Doméstica; a promoção da 
igualdade de género; o combate Á discriminação baseada na orientação sexual e identidade 
de género; o combate ao trabalho infantil; as medidas de protecção da criança; o programa 
“Bolsa da Mãe” o acesso a serviços de saúde, incluindo á saúde sexual e reprodutiva; o 
direito á educação e escolarização; os direitos e serviços para pessoas com deficiéncia, 
incluindo crianças; o direito a um julgamento justo e acesso á justiça; alegaçoes de violaçoes 
dos direitos humanos por parte da polãcia e dos militares durante as operaçoes de segurança 
em 2014 e 2015 e a impunidade por crimes perpetrados no passado; e a implementação das 
recomendaçoes das comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação e a comissão de 
Verdade e Amizade.  

Entre as questoes a serem levantadas durante a revisão de Timor-Leste em 03 de novembro 
são os mencionados nesses documentos. Estes relatórios podem ser encontrados aqui: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/TLSession26.aspx  

Local: Sala 20, Palais des Nations, Genebra  
Hora e data: 14,30-18,00, quinta-feira 03 de novembro (hora de Genebra, GMT +1 hora)  



O EPU é um processo único que envolve um exame periódico da situação dos direitos 
humanos de todos os 193 Estados membros das Naçoes Unidas. Desde a sua primeira reunião 
realizada em abril de 2008, todos os 193 Estados membros das Naçoes Unidas foram 
submetidos ao exame durante o primeiro ciclo do EPU e 182, atÉ agora, durante o segundo 
ciclo. O segundo exame dos Estados tem como objectivo destacar a progresso da situação dos 
direitos humanos no paÍs desde a sua primeira avaliação, e oferece uma oportunidade para 
que os Estados sob avaliação, enunciem as medidas tomadas para implementar as 
recomendaçoes efectuadas na sua primeira avaliação. Com a conclusão da sessão, o segundo 
ciclo de Exame Periódica Universal estará concluído.  

A delegação de Timor-Leste será chefiada pelo Sr. Ivo Jorge Valente, Ministro da Justiça  

Os representantes de trés países que servem como relatores (“troika”) para a revisão de 
Timor-Leste são: China, Holanda e Africa do Sul  

A difusão da sessão serÁ no http://webtv.un.org/  

A lista de oradores e de todas as declaraçoes disponíveis a serem entregues durante a 
avaliação de Timor-Leste serão colocadas na Extranet do EPU no seguinte link [nome do 
usuário: hrc extranet (com espaço); palavra passe: 1session]  
https://extranet.ohchr.org/sites/upr/Sessions/26session/TimorLeste/Pages/default.aspx  

O Grupo de Trabalho da EPU está programado para adoptar as recomendaçoes de Timor-
Leste ás 17,00, no dia 8 de Novembro.  O Estado sob avaliação pode querer expressar a sua 
posição sobre as questoes/recomendaçoes que lhe são colocadas durante a avaliação. As 
recomendaçoes serão partilhadas com a comunicação social, antecipadamente neste dia.    

CONCLUSOES  

Para mais informaçoes e solicitaçoes dos meios de comunicação, por favor contacte o 
Rolando Gómez através do número +41 (0) 22 917 9711 /  rgomez@ohchr.org  

Para saber mais sobre a Revisão Periódica Universal, visite: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx  

Conselho dos Direitos Humanos da ONU, siga-nos na comunicação social:  
Facebook: https://www.facebook.com/UNHRC  
Twitter:  https://twitter.com/UN_HRC  
YouTube:   http://www.youtube.com/channel/UCokQuTYVvkwQb-A3TsSUm-g  

  


