
Comunicado de Imprensa 

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

GENEBRA (24 de janeiro de 2022) – O relatório sobre a situação dos direitos humanos em Timor-Leste será 
avaliado pela terceira vez na quinta-feira, dia 27 de janeiro, pelo Grupo de Trabalho do Exame Periódico Universal 
(EPU) do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas numa reunião que será transmitida em directo. 

Timor-Leste faz parte de um grupo de Estados, cuja situação relativa aos direitos humanos será examinada pelo 
Grupo de Trabalho do EPU durante a sua próxima sessão a ter lugar de 24 de janeiro a 3 de fevereiro.  A primeira e 
segunda avaliações do país ocorreram em outubro de 2011 e novembro de 2016, respectivamente. 

Os documentos nos quais se baseiam as avaliações são: (1) relatório nacional – informação facultada pelo Estado a 
ser examinado ; (2) informações 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 Nações Unidas; (3) informação facultada por outras partes interessadas, incluindo as 
instituições nacionais de direitos humanos, organizações regionais e grupos da sociedade civil. 

Os relatórios que servem como base da avaliação de Timor-Leste em 27 de janeiro podem ser encontrados 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/TLIndex.aspx 

Local: Sala 20, Palais des Nations, Genebra [NB: Em virtude das restrições relativas ao COVID-19, a reunião terá 

lugar usando um misto de participação presencial e em linha e os representantes da comunicação social são 

encorajados a seguir a sessão pelo webcast] 

Hora e data: 14.30 – 18.00, Quinta-feira 27 de janeiro (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 Nações Unidas. Desde a sua primeira reunião realizada em abril de 2008, todos os 193 
Estados membros da ONU foram submetidos duas vezes a esse processo, a saber o primeiro e segundo ciclo do 
EPU. O terceiro exame dos Estados tem como objectivo destacar a evolução da situação dos direitos humanos no 
país desde a sua primeira avaliação, e dar uma oportunidade para que os Estados avaliados enunciem as medidas 
tomadas que implementaram as recomendações efectuadas na sua primeira avaliação. 

A delegação de Timor-Leste será chefiada pelo Sua Excelência Ministro da Justiça, Manuel Cárceres da Costa.  

Os representantes de três países que servem como relatores (“troika”) para a exame de Timor-leste são o Malawi, 
a Malasia e o Brasil. 

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

A lista de oradores e de todas as declarações disponíveis a serem entregues durante a avaliação de Timor-Leste 
serão colocadas na Extranet do EPU https://uprmeetings.ohchr.org/Sessions/40session/Pages/Timor-Leste.aspx. 

O Grupo de Trabalho da EPU está programado para adoptar as recomendações sobre Timor-Leste às 16.00 no dia 
1 de fevereiro.  O Estado sob avaliação pode querer expressar a sua posição sobre as questões/recomendações 
que lhe são colocadas durante o exame. 

* A 40ª sessão da UPR estava originalmente programada para novembro de 2021, embora tenha 

sido adiada devido às medidas relativas ao COVID-19. 

CONCLUSÕES 

Para mais informações e solicitações dos meios de comunicação, por favor contacte  Rolando Gómez, Oficial de 

Comunicação do CDH,  rolando.gomez@un.org, Matthew Brown, Oficial de Informações Públicas do 

CDH, matthew.brown@un.org, ou Pascal Sim, Oficial de Informações Públicas do CDH, em simp@un.org. 

Para saber mais sobre o Exame Periódica Universal, 

visite: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx 


