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PREFÁCIO

Tendo a Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da RAEM sido alterada 
em 2008, no momento em que se vão realizar as Eleições para a Quarta 
Assembleia Legislativa da Região Administrativa Especial de Macau, a Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública, entidade de apoio às operações 
eleitorais, vem, com base nos procedimentos eleitorais previstos na nova Lei 
Eleitoral para a Assembleia Legislativa da RAEM, republicar o presente Guia de 
Formalidades das Eleições para a Assembleia Legislativa que, em rigor, não é 
senão a versão actualizada do Guia de Formalidades das Eleições para a Segunda 
e a Terceira Assembleia Legislativa. 

Pretendemos, com esta actualização, tornar o conteúdo mais prático, o 
arranjo gráfico mais apresentável e, o que é mais importante, tornar este Guia um 
autêntico manual que orienta os seus utilizadores nas diversas etapas do processo 
eleitoral, esclarecendo, de forma sistemática, as respectivas normas e as 
necessárias formalidades. 

Contendo todas as minutas dos vários documentos a utilizar nas operações 
eleitorais, procurando que qualquer informação útil não tenha deixado de ali 
constar e tentando responder a todas as dúvidas relacionadas com o processo 
eleitoral, estamos convictos de que este Guia vai poder servir de referência e de 
orientação para todos quantos necessitam de intervir nas operações eleitorais, 
assegurando, deste modo, um bom decurso de todo o processo. Este é o nosso 
objectivo primordial, esta é a nossa missão. 

Macau, aos 31 de Março de 2009 

O Director do SAFP, 

José Chu
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INSTRUÇÕES DE LEITURA 

As disposições apresentadas no presente Guia não assinaladas, constam da 
«Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Administrativa Especial 
de Macau», aprovada pela Lei n.º 3/2001, alterada pela Lei n.º 11/2008 e 
republicada integralmente pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 391/2008 
(Rectificação sobre a Lei n.º 11/2008, publicada no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 6, I Série, de 9 de Fevereiro de 2009). 

Para simplificar a linguagem, no presente Guia são utilizadas certas 
abreviaturas ou siglas, cuja correspondência consta do quadro seguinte:  

Designação Abreviatura / Sigla 

Lei Básica da Região Administrativa Especial de 
Macau da República Popular da China Lei Básica da RAEM 

Região Administrativa Especial de Macau da 
República Popular da China RAEM

Chefe do Executivo da Região Administrativa 
Especial de Macau Chefe do Executivo 

Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia 
Legislativa CAEAL

Mesas das assembleias de voto Mesa

Lei n.º 12/2000 «Lei do Recenseamento Eleitoral», 
alterada pela Lei n.º 9/2008 

Lei do Recenseamento 
Eleitoral

«Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da 
Região Administrativa Especial de Macau», 
aprovada pela Lei n.º 3/2001 e alterada pela Lei n.º 
11/2008  

Lei Eleitoral para a 
Assembleia Legislativa 
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1 QUADRO LEGAL 

As eleições por sufrágio directo e indirecto para a Assembleia Legislativa, 
bem como a designação de deputados a que se refere no anexo II da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau são regulamentadas pela Lei n.º 
12/2000 «Lei do Recenseamento Eleitoral», alterada pela Lei n.º 9/2008 e 
republicada integralmente pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 390/2008, e 
pela «Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Administrativa 
Especial de Macau», aprovada pela Lei n.º 3/2001, alterada pela Lei n.º 11/2008 e 
republicada integralmente pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 391/2008 
(Rectificação sobre a Lei n.º 11/2008, publicada no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 6, I Série, de 9 de Fevereiro de 2009), 
adiante abreviadamente designada por Lei Eleitoral para a Assembleia 
Legislativa.  
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2 SISTEMA ELEITORAL 

Ver artigos 2.º, 3.º, 7.º 14.º, 17.º, 18.º e 21.º 

De acordo com a Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa, o sistema 
eleitoral consta de dois tipos de eleições: o sufrágio directo e o sufrágio indirecto. 

No sufrágio directo, as pessoas singulares, maiores de 18 anos, residentes 
permanentes na RAEM, que estejam recenseadas de acordo com a Lei do 
Recenseamento Eleitoral e constem no último caderno de recenseamento exposto 
antes da publicação da data de eleições, elegem doze deputados à Assembleia 
Legislativa.

No sufrágio indirecto, as pessoas colectivas, que tenham sido reconhecidos 
como pertencentes aos respectivos sectores há, pelo menos, quatro anos e 
adquirido personalidade jurídica há, pelo menos, sete anos, estejam registadas na 
Direcção dos Serviços de Identificação e regularmente recenseadas nos termos da 
Lei de Recenseamento Eleitoral e no último caderno de recenseamento exposto 
antes da publicação da data das eleições, elegem dez deputados para a 
Assembleia Legislativa. 

Em ambos os sufrágios, a conversão dos votos em mandatos faz-se de 
acordo com o número de votos obtido por cada candidatura, dividido 
sucessivamente por 1, 2, 4, 8 e demais potências de 2, até ao número de 
mandatos a distribuir, sendo os quocientes alinhados pela ordem decrescente da 
sua grandeza numa série de tantos termos quantos os mandatos. 
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Havendo um mandato para distribuir e sendo os termos seguintes da série 
iguais e de candidaturas diferentes, o mandato cabe à candidatura que ainda não 
tiver obtido qualquer mandato ou, se tal se não verificar, à candidatura que tiver 
obtido maior número de votos. 

Verificando-se empate no número de votos obtidos por duas ou mais 
candidaturas, é o mandato distribuído por sorteio. 

Dentro de cada candidatura os mandatos são conferidos aos candidatos 
segundo a respectiva ordem de precedência na lista. 

Os deputados nomeados são em número de 7 e a sua designação, pelo Chefe 
do Executivo, será efectuada no prazo de quinze dias após a recepção da acta de 
apuramento geral, referida no n.º2 do artigo 133.º da Lei Eleitoral para a 
Assembleia Legislativa. 

2.1 MARCAÇÃO DA DATA DAS 
ELEIÇÕES

Ver artigo 26.º  

A data das eleições: 

é determinada pelo Chefe do Executivo;  

é fixada em Ordem Executiva publicada com, pelo menos, 180 dias de 
antecedência;  

determina o início do processo eleitoral;  

é fixada, obrigatoriamente, em domingo ou feriado. 

2. SISTEMA ELEITORAL
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2.2 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO  

Ver artigos 9.º a 13.º 

A promoção, coordenação e fiscalização das eleições são da competência da 
Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL).  

A CAEAL é nomeada pelo Chefe do Executivo. 

A CAEAL é composta por um presidente e quatro vogais, todos escolhidos 
de entre cidadãos de reconhecida idoneidade, e será coadjuvada pelo SAFP.  

Compete, em especial, à CAEAL:  

Assegurar a igualdade efectiva de acção e de propaganda das 
candidaturas durante a campanha eleitoral;  

Propor ao Chefe do Executivo a distribuição dos tempos de emissão na 
rádio e na televisão entre as candidaturas;  

Assegurar, no âmbito do processo eleitoral, as condições de segurança 
e a legalidade dos actos;  

Apreciar a licitude de actos que possam envolver ilícito eleitoral e 
participar às entidades competentes quaisquer actos de ilícito eleitoral 
de que tome conhecimento;  

Apreciar a regularidade das receitas e despesas eleitorais efectuadas na 
campanha eleitoral pelas candidaturas.

Emitir instruções vinculativas necessárias à execução dos preceitos da 
Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa, nas matérias referidas nos 
artigos 57.º, 58.º, 74.º, 78.º a 81.º, 90.º, 92.º e 115.º.

2. SISTEMA ELEITORAL 
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3 SUFRÁGIO DIRECTO 

Ver artigos 14.º e 15.º ; Anexo II da Lei Básica da RAEM 

O sufrágio directo corresponde a uma única circunscrição eleitoral da 
RAEM, a que se apresentam listas plurinominais, segundo o sistema de 
representação proporcional, dispondo cada eleitor de um voto singular de lista.  

São eleitos por sufrágio directo, para a quarta Assembleia Legislativa, 12 
deputados.

3.1 CAPACIDADE ELEITORAL 

Ver artigos 2.º a 6.º 

Gozam de capacidade eleitoral activa:  

as pessoas singulares, maiores de 18 anos, residentes permanentes da 
RAEM;

as pessoas singulares que estejam recenseadas de acordo com a Lei do 
Recenseamento Eleitoral e constem no último caderno de 
recenseamento exposto antes da publicação da data das eleições  

os que não estejam interditos ou privados de direitos políticos por 
sentença transitada em julgado, ou que não sejam notoriamente 
reconhecidos como dementes. 

Gozam de capacidade eleitoral passiva:  
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os que gozem de capacidade eleitoral activa;  

os que não sejam inelegíveis em razão das funções que exercem.

3.2 CONSTITUIÇÃO DAS COMISSÕES DE 
CANDIDATURA 

Ver artigos 27.º a 29.º e a Lei n.º 2/99/M, de 9 de Agosto 

Têm direito de organizar e propor candidaturas:  

as associações políticas;  

as comissões de candidatura. 

As comissões de candidatura são constituídas por um número mínimo de 
300 e máximo de 500 eleitores com capacidade eleitoral activa e não filiados em 
associações políticas que apresentem candidaturas.  

A existência legal da comissão de candidatura depende de entrega do 
formulário até 10 dias antes do fim do prazo para a apresentação de candidaturas 
(o formulário será disponibilizado no prazo de 3 dias a contar da publicação da 
data das eleições), ao director do SAFP, subscrito por todos os membros eleitores, 
devidamente identificados pelo nome e pelo número de Bilhete de Identidade de 
Residente Permanente de Macau, bem como a denominação da comissão de 
candidatura em chinês e português, sendo designado um deles como mandatário 
da comissão de candidatura, responsável pela sua orientação e disciplina. 

O mandatário da comissão de candidatura deve indicar, em anexo, a sigla, 
em chinês e português, e o símbolo da comissão de candidatura.  

Cada eleitor só pode subscrever uma lista de candidatos.  

3. SUFRÁGIO DIRECTO 
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Cada associação política ou comissão de candidatura utilizará durante a 
campanha eleitoral a sua denominação, em chinês e português, sigla e símbolo.  

Na denominação das comissões de candidatura não podem ser utilizados 
nomes próprios ou expressões directamente relacionadas com qualquer religião 
ou culto. As siglas e símbolos não devem ser susceptíveis de confusão com 
quaisquer outros já existentes, nomeadamente de natureza religiosa ou comercial, 
ou pertencentes a outros organismos e associações.  

Cada comissão de candidatura tem de apresentar um programa político ao 
SAFP até 70 dias antes da data das eleições, o qual deve conter os elementos 
essenciais das linhas de acção que a candidatura se propõe prosseguir.  

As comissões de candidatura são declaradas dissolvidas pela CAEAL caso 
não apresentem candidatura ou apresentem candidatura não conforme às 
disposições legais, as candidaturas por si propostas desistam, ou não formulem 
programa político, ou após a conclusão da apreciação das contas pela CAEAL. 

3. SUFRÁGIO DIRECTO
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3. SUFRÁGIO DIRECTO 

Pedido de Reconhecimento de Constituição de Comissão de Candidatura

Sufrágio Directo

Nota: Cada Comissão de Candidatura deve ser constituída por um número mínimo de 300 e máximo de 500 eleitores inscritos no caderno de
recenseamento exposto no mês de Janeiro de 2009. 

I Designação da Comissão de Candidatura 

Designação em chinês 

Designação em português 

II Mandatário da Comissão de Candidatura 

Nome em chinês N.° do Bilhete de Identidade de Residente Permanente 

Nome em português 

Endereço para correspondência 

N.º de telefone (Serviço) (Casa) (Telemóvel) 

III Constituição da Comissão de Candidatura N.º de página  N.º Total de páginas 

2009 1
I

I II

As pessoas singulares constantes na lista que se segue, eleitores inscritos no caderno de recenseamento exposto no mês de 
Janeiro de 2009, que constituem, mediante assinaturas apostas na respectiva coluna, a Comissão de Candidatura indicada na Parte
I, vêm ao abrigo da Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da RAEM solicitar ao SAFP que reconheça a existência legal da 
mesma, e informar que designam o membro da Comissão de Candidatura identificado na Parte II como mandatário desta para 
apresentar, em nome da mesma e junto do SAFP, os respectivos dados, tais como a sigla, o símbolo, o programa político e a 
candidatura. 

N.º de 
ordem Nome (em língua chinesa ou portuguesa) N.º do BIRP 

 Assinatura  

(de acordo com o BIRP)
Data da 

assinatura
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3. SUFRÁGIO DIRECTO

DATE16 BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO 
COMPLETA DO MANDATÁRIO

N.° do Bilhete de Identidade de Residente Permanente 

Nome  em chinês 

Nome em português 

Fotografia recente do 
mandatário sem chapéu 

(parte frontal)

Naturalidade

Residência habitual 

Endereço para  
correspondência 

Profissão 

Data de nascimento 
(ano) (mês) (dia) 

Nº de telefone (Serviço) (Casa) (Telemóvel) 

Data de preenchimento 
(ano) (mês) (dia) 

Nota:

 O mandatário pode preencher o seu nome em chinês mesmo que não conste no BIRP. O seu nome em 
chinês aposto neste campo significa que o mandatário concorda que o mesmo seja utilizado nas 
actividades eleitorais para a Assembleia Legislativa. 

Assinatura de acordo com o BIRP 

Impresso: SAFP/DATE Modelo 16 ( Ver. 001) 
Data de entrada em vigor: 02/04/2009 
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4 SUFRÁGIO INDIRECTO 

Ver artigos 21.º e 22.º 

São eleitos, por sufrágio indirecto, para a quarta Assembleia Legislativa, em 
representação dos respectivos colégios eleitorais, dez deputados: 

Quatro em representação do colégio eleitoral dos sectores industrial, 
comercial e financeiro; 

Dois em representação do colégio eleitoral do sector do trabalho; 

Dois em representação do colégio eleitoral do sector profissional; 

Dois em representação do colégio eleitoral dos sectores de serviços 
sociais, culturais, educacionais e desportivos. 

4.1 CAPACIDADE ELEITORAL

Ver artigos 2.º, 7.º e 22.º 

Gozam de capacidade eleitoral activa, nas eleições por sufrágio indirecto, as 
pessoas colectivas que:  

estejam registadas na Direcção dos Serviços de Identificação; 

tenham sido reconhecidas como pertencentes aos respectivos sectores 
há, pelo menos, quatro anos;  

tenham adquirido personalidade jurídica há, pelo menos, sete anos; 

4. SUFRÁGIO INDIRECTO
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estejam recenseadas nos termos da Lei do Recenseamento Eleitoral e 
inscritas no último caderno de recenseamento exposto antes da 
publicação da data das eleições. 

Cada pessoa colectiva com capacidade eleitoral activa tem direito a um 
número máximo de onze votos, os quais são exercidos por outros tantos votantes 
escolhidos de entre os membros dos respectivos órgãos de direcção ou de 
administração, que estejam em exercício na data da marcação das eleições. 

Para o efeito, o responsável de cada pessoa colectiva deve apresentar ao 
SAFP, até 45 dias antes da data das eleições, um Boletim de Inscrição dos 
Votantes de Pessoa Colectiva (Modelo DATE13). 

Os titulares dos órgãos directivos provam essa titularidade por meio de 
certidão emitida pela Direcção dos Serviços de Identificação para efeitos de 
sufrágio indirecto da Assembleia Legislativa da RAEM. 

No caso de o número dos membros dos órgãos de direcção ou de 
administração de associações ou organismos ser superior a 11, o órgão directivo 
deve designar, através de deliberação, os votantes. Se aquele número for igual ou 
inferior a 11, todos eles podem exercer o direito de voto.  

Cada votante não pode representar mais do que uma pessoa colectiva 
(mesmo que sejam de sectores diferentes). As pessoas colectivas devem obter a 
concordância do votante designado, antes de o integrar na relação de votantes, a 
fim de evitar que o mesmo votante seja incluído em mais de uma relação sem 
conhecimento do mesmo. Nestes termos, cada votante deve subscrever a 
Declaração de Aceitação do Exercício do Direito de Voto no Sufrágio Indirecto 
em Representação de Pessoa Colectiva (Modelo DATE14) e não pode assinar 
mais do que uma declaração sob pena de não poder representar nenhuma pessoa 
colectiva no exercício do direito de voto, não podendo, neste caso, as pessoas 
colectivas em causa alterar ou substituir os votantes. O SAFP deve, até 30 dias 
antes da data das eleições, afixar a respectiva relação para que os interessados 
possam apresentar reclamações ou recursos. 

4. SUFRÁGIO INDIRECTO
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4. SUFRÁGIO INDIRECTO 

Impresso: SAFP/DATE Modelo 13 ( Ver. 002) 
Data de entrada em vigor: 2009-04-09 

DATE13 BOLETIM DE INSCRIÇÃO DOS  
VOTANTES DE PESSOA COLECTIVA

I Identificação da pessoa colectiva 

Designação em chinês N.° de inscrição da pessoa colectiva 

Designação em português 

Endereço de cantacto 

II Indivíduo responsável pela apresentação da relação dos votantes e pelo levantamento das respectivas credenciais para o exercício do direito de voto

Nome  em chinês N.° do Bilhete de Identidade de Residente Permanente 

Nome em português 

Nº de telefone (Serviço) (Casa) (Telemóvel) 

III Relação dos votantes 

Nome  (de acordo com o Bilhete de Identidade de Residente Permanente ) N.° do BIRP 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

IV Declaração

III I 2009 2009 3 16
II

Os votantes indicados na parte III deste boletim foram escolhidos de acordo com a deliberação da reunião realizada na data abaixo indicada, pela 
pessoa colectiva referida na parte I, de entre os membros dos respectivos órgãos de direcção ou de administração em efectividade de funções no 
dia da marcação, pelo Chefe do Executivo, da data das eleições da Assembleia Legislativa para 2009 (16 de Março de 2009). A referida pessoa 
colectiva designou ainda o indivíduo indicado na parte II como responsável pela apresentação da relação dos votantes e pelo levantamento das 
respectivas credenciais para o exercício do direito de voto. 

Data da reunião (ano) (mês) (dia) Órgão: Direcção Assembleia Geral Outro

Data de preenchimento (ano) (mês) (dia) 
Assinatura do responsável da pessoa colectiva 

que confirmou o conteúdo deste boletim Assinatura de acordo com o BIRP 

Reservado ao SAFP

Data de entrada: 

N.° de entrada: 

Encarregado: 

Documentos recebidos:

Certidão emitida pela Direcção dos Serviços de Identificação, da qual consta a lista nominativa dos membros do órgão 
de direcção ou de administração, de acordo com o estatuto da respectiva pessoa colectiva.

II
Fotocópias do BIRP do responsável da pessoa colectiva que assina o presente boletim e do indivíduo indicado 
na parte II. 

Declarações subscritas por cada um dos votantes, das quais consta que aceitam exercer o direito de voto em 
representação da respectiva pessoa colectiva. Responsável: 
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4. SUFRÁGIO INDIRECTO

Impresso: SAFP/DATE Modelo 14 ( Ver. 002) 
Data de entrada em vigor: 2009-04-09 

DATE14 DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EXERCÍCIO DO 
DIREITO DE VOTO NO SUFRÁGIO INDIRECTO EM
REPRESENTAÇÃO DE PESSOA COLECTIVA

I Identificação da Pessoa Colectiva 

Designação em chinês N.° de inscrição da pessoa colectiva 
no recenseamento 

Designação em português 

II Identificação do Votante 

Nome  em chinês N.° do Bilhete de Identidade de Residente Permanente 

Nome em português 

Endereço para  
correspondência 

Nº de telefone (Serviço) (Casa) (Telemóvel) 

I I
Reservado ao votante referido na parte II

Eu, votante indicado na parte II desta declaração, declaro, por minha honra, que estou 
inscrito no caderno de recenseamento exposto durante o mês de Janeiro do ano de 2009 e sou 
membro do órgão de direcção ou de administração da pessoa colectiva referida na parte I, em 
efectividade de funções no dia da publicação da data das eleições legislativas para 2009, e que 
aceito o exercício do direito de voto em representação da referida pessoa colectiva. Mais declaro 
que represento apenas a pessoa colectiva referida na parte I para o exercício do direito de voto 
nestas eleições, ou seja, nunca subscrevi declaração similar para representar outra pessoa 
colectiva no  exercício do direito de voto e também não o farei posteriormente, e que tomei 
conhecimento de que, nos termos legais, não posso assinar mais do que uma declaração, sob 
pena de nulidade das mesmas, e em consequência, não poderei representar nenhuma pessoa 
colectiva no exercício do direito de voto no sufrágio indirecto das eleições legislativas de 2009, 
não podendo também as pessoas colectivas em causa alterar ou substituir os votantes.

Assinatura de acordo com o BIRP 
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4.2 CONSTITUIÇÃO DAS COMISSÕES 
DE CANDIDATURA

Ver artigos 43.º e 44.º; artigos 140.º e seguintes do Código Civil 

Só as comissões de candidatura podem organizar e apresentar candidaturas 
aos diversos colégios eleitorais. 

Só os representantes devidamente indicados pelos órgãos directivos das 
pessoas colectivas inscritas no último caderno de recenseamento exposto antes da 
publicação da data das eleições podem assinar, em representação da pessoa 
colectiva a que pertencem, os documentos de constituição da comissão de 
candidatura e de designação do seu mandatário, no âmbito do respectivo colégio 
eleitoral.

Para esse efeito, os representantes devem ser designados por deliberação dos 
órgãos directivos (devendo a titularidade dos titulares dos órgãos directivos ser 
provada por meio de certidão emitida pela DSI para efeitos de sufrágio indirecto 
da Assembleia Legislativa da RAEM), a qual deve constar na acta da reunião. O 
responsável das pessoas colectivas deve, juntamente com o representante 
designado, assinar a Declaração de Designação de Representante de Pessoa 
Colectiva para assinar o Pedido de Reconhecimento de Constituição de Comissão 
de Candidatura (Modelo DATE12).  

A existência legal da comissão de candidatura depende de entrega do 
formulário (disponibilizado no prazo de três dias a contar da publicação da data 
das eleições) até 10 dias antes do fim do prazo para a apresentação de 
candidaturas, ao director do SAFP, subscrito por representantes das pessoas 
colectivas acima referidos, devendo ser indicados no formulário o colégio 
eleitoral atribuído, a designação em chinês e português da comissão de 
candidatura, a denominação e o número de inscrição eleitoral das pessoas 
colectivas que constituem a comissão de candidatura e o nome dos representantes 
das pessoas colectivas, sendo designado um deles como mandatário da comissão 
de candidatura, responsável pela sua orientação e disciplina. O mandatário deve 
apresentar em anexo a sigla da comissão de candidatura, em chinês e português, e 
o respectivo símbolo.  

4. SUFRÁGIO INDIRECTO 
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As comissões de candidatura constituem-se com um mínimo de 25% do 
número total das pessoas colectivas pertencentes ao respectivo colégio eleitoral, 
inscritas no último caderno de recenseamento exposto antes da publicação da 
data das eleições, arredondado para a unidade imediatamente inferior em caso de, 
da aplicação daquela percentagem, não resultar um número inteiro. Cada pessoa 
colectiva só pode subscrever uma candidatura. 

Cada comissão de candidatura deve utilizar durante a campanha eleitoral a 
sua denominação, em chinês e português, sigla e símbolo. Nas denominações das 
comissões de candidatura não podem ser utilizados nomes próprios ou expressões 
directamente relacionados com qualquer religião ou culto, não podendo as siglas 
e símbolos ser susceptíveis de confusão com quaisquer outros já existentes, 
nomeadamente de natureza religiosa ou comercial, ou pertencentes a outros 
organismos e associações.  

Cada comissão de candidatura deve apresentar, até 70 dias antes da data das 
eleições, um programa político, o qual deve conter os elementos essenciais das 
linhas de acção que a candidatura se propõe prosseguir.  

As comissões de candidatura são declaradas dissolvidas pela CAEAL nos 
casos de: não apresentação de candidaturas ou apresentação de candidaturas não 
conformes às disposições legais, desistência das candidaturas propostas ou não 
formulação de programa político; ou conclusão da apreciação das contas pela 
CAEAL.

4. SUFRÁGIO INDIRECTO
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4. SUFRÁGIO INDIRECTO 

Pedido de Reconhecimento de Constituição de Comissão de Candidatura

Sufrágio Indirecto

Nota: Cada uma das pessoas colectivas que constituem a Comissão de Candidatura deve anexar uma “Declaração da Pessoa Colectiva sobre a
Designação do Representante que assina o Pedido de Reconhecimento de Constituição de Comissão de Candidatura” assinada por responsável
do respectivo órgão directivo e pelo representante designado para esse efeito pela deliberação do respectivo órgão directivo, bem como a 
certidão emitida pela DSI relativa a essa pessoa colectiva para efeitos destas eleições da Assembleia Legislativa.

I Designação da Comissão de Candidatura e Colégio Eleitoral atribuído 

Designação em chinês 

Designação em português 

Colégio eleitoral 
atribuído 

Sectores industrial, 
comercial e financeiro

Sector do trabalho Sector profissional
Sectores dos serviços sociais, culturais, 
educacionais e desportivos 

II Mandatário da Comissão de Candidatura 

Nome em chinês N.° do Bilhete de Identidade de Residente Permanente 

Nome em português 

Endereço para correspondência 

N.º de telefone (Serviço) (Casa) (Telemóvel) 

III Constituição da Comissão de Candidatura N.º de página  N.º Total de páginas 

2009 1
I

I II

As pessoas colectivas constantes na lista que se segue, eleitores inscritos no caderno de recenseamento exposto no mês de Janeiro de 2009, 
que constituem a Comissão de Candidatura indicada na Parte I mediante as assinaturas apostas na respectiva coluna pelos representantes 
designados por deliberação dos órgãos directivos das respectivas pessoas colectivas, vêm ao abrigo da Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa 
da RAEM, solicitar ao SAFP que reconheça a existência legal da mesma, e informar que designaram o indivíduo identificado na Parte II, um dos 
signatários desta Comissão de Candidatura, como mandatário desta para apresentar, em nome da mesma e junto do SAFP, os respectivos dados, 
tais como a sigla, o símbolo, o programa político e a candidatura.

N.º de 
ordem

Designação da pessoa colectiva 
 (em língua chinesa ou portuguesa) 

N.º de inscrição da 
pessoa colectiva no 

recenseamento  
Assinatura do representante 

(de acordo com o BIRP)

Data da 
assinatura
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4. SUFRÁGIO INDIRECTO

Impresso: SAFP/DATE Modelo 12 ( Ver. 001) 
Data de entrada em vigor: 23/03/2009 

DATE12 DECLARAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DE PESSOA 
COLECTIVA PARA ASSINAR O “PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE 
C O N S T I T U I Ç Ã O  D E  C O M I S S Ã O  D E  C A N D I D A T U R A ”

I Identificação da pessoa colectiva 

Designação em chinês N.° de inscrição da pessoa colectiva 

Designação em português 

Endereço para 
correspondência

Nome do responsável da pessoa colectiva que  
assina esta declaração em nome da mesma 

N.° do Bilhete de Identidade de Residente 
Permanente do responsável 

Cargo do responsável nos órgãos de 
administração da pessoa colectiva 

II Representante que assina os documentos relativos à constituição da comissão de candidatura 

Nome  em chinês N.° do Bilhete de Identidade de Residente Permanente 

Nome em português 

Endereço para  
correspondência 

N.º de Telefone (Serviço) (Casa) (Telemóvel) 

III Declaração

O representante que assina os documentos relativos à constituição da comissão de candidatura, indicado na 
parte II, foi escolhido pela pessoa colectiva referida na parte I, de acordo com a deliberação da reunião 
realizada na data abaixo indicada.

Data da reunião (ano) (mês) (dia) Órgão: Direcção Assembleia Geral Outro

Data de preenchimento (ano) (mês) (dia) 
Assinatura do responsável da pessoa colectiva 

que confirmou o conteúdo desta declaração Assinatura de acordo com o BIRP 

I I
Reservado ao representante indicado na parte II

Eu, representante indicado na parte II desta declaração, declaro, por 
minha honra, que aceito a designação pela pessoa colectiva indicada na 
parte I como seu representante para assinar os documentos relativos à 
constituição da respectiva comissão de candidatura para as eleições 
legislativas (sufrágio indirecto) para 2009. Assinatura de acordo com o BIRP 
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5 CANDIDATURAS 

Ver artigo 29.º 

A apresentação de candidaturas é feita perante o SAFP até 70 dias antes da 
data das eleições. 

5.1 APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

Ver artigos 16.º, 23.º, 29.º, 30.º e 44.º 

A apresentação de candidaturas e do respectivo programa político por parte 
das comissões de candidatura é efectuada:  

através da entrega de um requerimento dirigido ao director do SAFP, 
subscrito pelo mandatário da comissão de candidatura; 

até 70 dias antes da data das eleições, nas instalações onde funciona o 
SAFP. 

O requerimento deve: 

conter o nome e o número do Bilhete de Identidade de Residente 
Permanente de Macau do mandatário da candidatura, a indicação da 
eleição em causa e a denominação da comissão de candidatura; 

ser acompanhado da lista ordenada dos candidatos, com o número do 
Bilhete de Identidade de Residente Permanente de Macau;  
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ser acompanhado do Boletim de Identificação Completa do Mandatário 
(Modelo DATE16) e do Boletim de Identificação Completa do 
Candidato (Modelo DATE15) de todos os candidatos;  

ser instruído com os documentos que façam prova bastante da 
existência legal da associação política ou da comissão de candidatura 
proponente, bem como com a declaração subscrita por cada candidato, 
da qual conste que aceita a candidatura e não está abrangido por 
qualquer inelegibilidade; 

ser acompanhado por um curriculum vitae e duas fotografias a cores, 
uma de tipo passaporte colada no Boletim de Identificação Completa 
do Candidato (Modelo DATE15) e outra de tamanho 3R, com fundo 
azul, de todos os candidatos; 

ser acompanhada ainda da cópia autenticada da acta onde consta a 
deliberação do órgão directivo que nomeia o mandatário da 
candidatura, caso se trate da apresentação de candidatura por parte das 
associações políticas.  

As listas propostas à eleição por sufrágio directo devem conter um número 
de candidatos não inferior a quatro e nunca superior ao número de mandatos 
atribuído àquele sufrágio. As listas propostas à eleição por sufrágio indirecto 
devem conter um número de candidatos igual ao número dos mandatos atribuído 
ao respectivo colégio eleitoral.  

Tantos nas listas propostas para o sufrágio directo, como nas propostas para 
o sufrágio indirecto, a sequência dos candidatos deve ser ordenada segundo a 
constante da respectiva declaração de candidatura. 

Todas as assinaturas devem ser reconhecidas notarialmente. 

5. CANDIDATURAS
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5. CANDIDATURAS 

Eleições para a Assembleia Legislativa da  
Região Administrativa Especial de Macau do ano 2009  

M
in

ut
a

Sufrágio Directo
(Identificação da Comissão de Candidatura ou Associação Política) Nota 1

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

Exm.° Senhor  
Director dos Serviços de  
Administração e Função Pública 

(Nota 2) , mandatário de (Nota 3) vem, nos termos da Lei Eleitoral para a Assembleia 
Legislativa da RAEM, apresentar a V. Ex.ª a lista ordenada dos candidatos às eleições, por 
sufrágio directo, para a Assembleia Legislativa do ano 2009: 

Candidatos:

1) Nota 4
2) Nota 4
3) Nota4
4) Nota4
..
..

Para os devidos efeitos, informa-se que (Nota 5) foi designado mandatário desta 
Candidatura.

Macau, de    de    .

O Mandatário  
da Comissão de Candidatura  

(ou Associação Política) 

(Assinatura de acordo com o BIRP) 

(Nome do Mandatário da Comissão de 
Candidatura ou Associação Política)

Notas: 
1. Denominação, em chinês e português, sigla e símbolo da Comissão de

Candidatura ou Associação Política. 

2. Nome do mandatário da Comissão de Candidatura ou Associação Política e
respectivo número do BIRP, acompanhado do boletim de identificação completa
do mandatário devidamente preenchido. 

3. Denominação da Comissão de Candidatura ou Associação Política, em chinês e
português. 

4. Nome de cada candidato e respectivo número do BIRP, acompanhado dos
boletins de identificação completa de cada candidato devidamente preenchidos.
Nos termos da Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da RAEM, o número
de candidatos de cada candidatura é no mínimo 4 e no máximo 12. 

5. Nome do mandatário da Candidatura e respectivo número do BIRP,
acompanhado do boletim de identificação completa do mandatário devidamente
preenchido. Caso o mandatário da Candidatura e da Comissão de Candidatura
ou Associação Política seja a mesma pessoa singular, é preciso apresentar,
apenas, um boletim de identificação completa do mandatário. 

A apresentação de candidaturas deve ser acompanhada dos seguintes documentos

I. Declaração de aceitação de candidatura subscrita pelos candidatos; 

II. Documento comprovativo da existência legal da Comissão de Candidatura
emitido pelo SAFP; 

III. Programa político (pode ser apresentado imediatamente ou até ao 70.° dia
anterior ao da eleição); 

IV. No caso de candidatura apresentada por associação política, deve ser
apresentada uma cópia certificada da acta com a deliberação do órgão directivo
que nomeou o mandatário da respectiva candidatura. 
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5. CANDIDATURAS

Eleições para a Assembleia Legislativa da  
Região Administrativa Especial de Macau do ano 2009  

M
in

ut
a

Sufrágio Directo
(Identificação da Comissão de Candidatura ou Associação Política) Nota 1

DECLARAÇÃO

Os abaixo assinados,  

1) Nota 2
2) Nota 2
..
..

Declaram, nos termos da Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da 
RAEM, que não estão abrangidos por qualquer inelegibilidade nas eleições para a 
Assembleia Legislativa do ano 2009 e que aceitam, neste sufrágio directo, a 
candidatura proposta por (Nota 3) e a respectiva lista apresentada para as mesmas 
eleições.

Macau, de de    .

1) Nota 4
2) Nota 4
..
..

Notas: 
1. Denominação, em chinês e português, sigla e símbolo da Comissão de Candidatura ou 

Associação Política. 

2. Nome de cada candidato e respectivo número do BIRP, acompanhado dos boletins de 
identificação completa de cada candidato devidamente preenchidos. Nos termos da Lei Eleitoral 
para a Assembleia Legislativa da RAEM, o número de candidatos de cada candidatura é no 
mínimo 4 e no máximo 12. 

3. Denominação da Comissão de Candidatura ou Associação Política, em chinês e português. 

4. Assinatura reconhecida notarialmente de todos os candidatos da Candidatura.
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5. CANDIDATURAS 

Eleições para a Assembleia Legislativa da  
Região Administrativa Especial de Macau do ano 2009  

M
in

ut
a

Sufrágio Indirecto
(Identificação da Comissão de Candidatura) Nota 1

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

Exm.° Senhor  
Director dos Serviços de  
Administração e Função Pública 

 (Nota 2) , mandatário da (Nota 4), em representação do colégio eleitoral(Nota 3), vem, nos 
termos da Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da RAEM, apresentar a V. Ex.ª a lista 
ordenada dos candidatos às eleições, por sufrágio indirecto, para a Assembleia Legislativa do 
ano 2009: 

Candidatos:

1) Nota 5
2) Nota 5
..
..

Para os devidos efeitos, informa-se que (Nota 6) foi designado mandatário desta 
Candidatura.

Macau, de    de    .

O Mandatário  
da Comissão de Candidatura 

(Assinatura de acordo com o BIRP) 

(Nome do Mandatário da  
Comissão de Candidatura)

Notas: 
1. Denominação, em chinês e português, sigla e símbolo da Comissão de 

Candidatura. 
2. Nome do mandatário da Comissão de Candidatura e respectivo número do BIRP, 

acompanhado do boletim de identificação completa do mandatário devidamente 
preenchido. 

3. Deve ser indicado o colégio eleitoral ao qual se vai candidatar:  sectores 
industrial, comercial e financeiro;  sector do trabalho;  sector profissional; 
sectores de serviços sociais, culturais, educacionais e desportivos. 

4. Denominação da Comissão de Candidatura, em chinês e português. 
5. Nome de cada candidato e respectivo número do BIRP, acompanhado dos boletins 

de identificação completa de cada candidato devidamente preenchidos. Nos 
termos da Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da RAEM, as listas propostas 
à eleição por sufrágio indirecto devem conter um número de candidatos igual ao 
número dos mandatos atribuído ao colégio eleitoral a que pertencem: quatro 
mandatos ao colégio eleitoral dos sectores industrial, comercial e financeiro; dois 
mandatos ao colégio eleitoral do sector do trabalho; dois mandatos ao colégio 
eleitoral do sector profissional e dois mandatos ao colégio eleitoral dos sectores de 
serviços sociais, culturais, educacionais e desportivos. 

6. Nome do mandatário da Candidatura e respectivo número do BIRP, acompanhado 
do boletim de identificação completa do mandatário devidamente preenchido. Caso 
o mandatário da Candidatura e da Comissão de Candidatura ou Associação 
Política seja a mesma pessoa singular, é preciso apresentar, apenas, um boletim 
de identificação completa do mandatário. 

A apresentação de candidaturas deve ser acompanhada dos seguintes documentos
I. Declaração de aceitação de candidatura subscrita pelos candidatos; 
II. Documento comprovativo da existência legal da Comissão de Candidatura emitido 

pelo SAFP; 
III. Programa político (pode ser apresentado imediatamente ou até ao 70.° dia anterior 

ao da eleição); 
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5. CANDIDATURAS

Eleições para a Assembleia Legislativa da  
Região Administrativa Especial de Macau do ano 2009  

M
in

ut
a

Sufrágio Indirecto
(Identificação da Comissão de Candidatura) Nota 1

DECLARAÇÃO

Os abaixo assinados,  

1) Nota 2
2) Nota 2
..
..

Declaram, nos termos da Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da 
RAEM, que têm capacidade eleitoral passiva nas eleições para a Assembleia 
Legislativa do ano 2009 e que aceitam, neste sufrágio indirecto, a candidatura 
proposta por  (Nota 4)  do colégio eleitoral  (Nota 3)  e a respectiva Lista 
apresentada para as mesmas eleições. 

Macau, de de    .

1) Nota 4
2) Nota 4
..
..

Notas: 
1. Denominação, em chinês e português, sigla e símbolo da Comissão de Candidatura. 
2. Nome de cada candidato e respectivo número do BIRP, acompanhado dos boletins de 

identificação completa de cada candidato devidamente preenchidos. Nos termos da Lei Eleitoral 
para a Assembleia Legislativa da RAEM, as listas propostas à eleição por sufrágio indirecto 
devem conter um número de candidatos igual ao número dos mandatos atribuído ao colégio 
eleitoral a que pertencem: quatro mandatos ao colégio eleitoral dos sectores industrial, 
comercial e financeiro; dois mandatos ao colégio eleitoral do sector do trabalho; dois mandatos 
ao colégio eleitoral do sector profissional e dois mandatos ao colégio eleitoral dos sectores de 
serviços sociais, culturais, educacionais e desportivos. 

3. Deve ser indicado o colégio eleitoral ao qual se vai candidatar:  sectores industrial, comercial e 
financeiro;  sector do trabalho;  sector profissional;  sectores de serviços sociais, culturais, 
educacionais e desportivos. 

4. Denominação da Comissão de Candidatura, em chinês e português. 
5. Assinatura reconhecida notarialmente de todos os candidatos da Candidatura. 
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5. CANDIDATURAS 

DATE15 BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO 
COMPLETA DO CANDIDATO

N.° do Bilhete de Identidade de Residente Permanente 

Nome  em chinês 

Nome em português 

Fotografia recente do 
candidato sem chapéu 

(parte frontal)

Naturalidade

Residência habitual 

Endereço para  
correspondência 

Profissão 

Data de nascimento 
(ano) (mês) (dia) 

Nº de telefone (Serviço) (Casa) (Telemóvel) 

Data de preenchimento 
(ano) (mês) (dia) 

Nota:

 O candidato pode preencher o seu nome em chinês mesmo que não conste no BIRP. O seu nome em chinês 
aposto neste campo significa que o candidato concorda que o mesmo seja utilizado nas actividades 
eleitorais para a Assembleia Legislativa. 

Assinatura de acordo com o BIRP 

Impresso: SAFP/DATE Modelo 15 ( Ver. 001) 
Data de entrada em vigor: 02/04/2009 
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5. CANDIDATURAS

Eleições para a Assembleia Legislativa da  
Região Administrativa Especial de Macau do ano 2009  

M
in

ut
a

Sufrágio Directo
(Identificação da Comissão de Candidatura ou Associação Política) Nota 1

PROGRAMA POLÍTICO
Exclusivamente para referência

1. Fiscalizar o funcionamento financeiro e administrativo da 
Administração Pública, com vista a elevar a eficácia 
administrativa, aumentar a transparência das acções 
governativas, combater a corrupção e defender a integridade. 

2. Contribuir para o desenvolvimento da área de assistência social 
com a implementação de maior número de estruturas de saúde 
pública; maior atenção às famílias, aos idosos, ao serviço 
prestado a deficientes mentais, e ao aperfeiçoamento do regime 
de segurança social. 

3. Promover a reconversão económica e o desenvolvimento 
diversificado, melhorar a legislação comercial e laboral, reforçar 
a formação profissional e aumentar as oportunidades de 
emprego para os residentes locais. 

4. Proceder à sensibilização para a educação cívica, ao reforço do 
civismo e incentivar o desenvolvimento da democracia. 

5. Reestruturar instrumentos jurídicos; proceder a melhorias na 
área da segurança pública, transportes, protecção ambiental e 
cuidados de saúde, elevando a qualidade de vida da população 

6. Melhorar o planeamento urbano, reforçar o ajustamento das 
infraestruturas, aperfeiçoar o clima de investimento, e elevar o 
papel da RAEM como cidade internacional integrada na 
República Popular da China mas com cultura e identidade 
própria. 

Notas: 
1. Denominação, em chinês e português, sigla e símbolo da Comissão de Candidatura ou 

Associação Política. 
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5. CANDIDATURAS 

Eleições para a Assembleia Legislativa da  
Região Administrativa Especial de Macau do ano 2009  

M
in

ut
a

Sufrágio Indirecto
Colégio Eleitoral Nota 1

(Identificação da Comissão de Candidatura) Nota 2

PROGRAMA POLÍTICO
Exclusivamente para referência

1. Fiscalizar o funcionamento financeiro e administrativo da 
Administração Pública, com vista a elevar a eficácia 
administrativa, aumentar a transparência das acções 
governativas, combater a corrupção e defender a integridade. 

2. Contribuir para o desenvolvimento da área de assistência social 
com a implementação de maior número de estruturas de saúde 
pública; maior atenção às famílias, aos idosos, ao serviço 
prestado a deficientes mentais, e ao aperfeiçoamento do regime 
de segurança social. 

3. Promover a reconversão económica e o desenvolvimento 
diversificado, melhorar a legislação comercial e laboral, reforçar 
a formação profissional e aumentar as oportunidades de 
emprego para os residentes locais. 

4. Proceder à sensibilização para a educação cívica, ao reforço do 
civismo e incentivar o desenvolvimento da democracia. 

5. Reestruturar instrumentos jurídicos; proceder a melhorias na 
área da segurança pública, transportes, protecção ambiental e 
cuidados de saúde, elevando a qualidade de vida da população 

6. Melhorar o planeamento urbano, reforçar o ajustamento das 
infraestruturas, aperfeiçoar o clima de investimento, e elevar o 
papel da RAEM como cidade internacional integrada na 
República Popular da China mas com cultura e identidade 
própria. 

Notas: 
1. Deve ser indicado o colégio eleitoral ao qual se vai candidatar: sectores industrial, comercial e 

financeiro; sector do trabalho; sector profissional; sectores de serviços sociais, culturais, 
educacionais e desportivos. 

2. Denominação, em chinês e português, sigla e símbolo da Comissão de Candidatura. 
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5.2 ADMISSÃO DAS CANDIDATURAS

Ver artigos 29.° e 31.° a 33.° 

Compete ao SAFP decidir sobre: 

a regularidade do processo da apresentação das candidaturas; 

a autenticidade dos documentos que o integram; 

a elegibilidade dos candidatos; 

a admissão ou rejeição das candidaturas. 

Nos 2 dias subsequentes ao termo do prazo para apresentação de 
candidaturas, é afixada nas instalações onde funciona o SAFP, a respectiva 
relação com a identificação completa dos candidatos e dos mandatários. 

Nos dois dias imediatos ao da afixação, podem os mandatários impugnar a 
regularidade do processo ou a elegibilidade de qualquer candidato. 

Verificada a existência de irregularidades processuais ou a inelegibilidade de 
qualquer candidato, o SAFP notifica o mandatário da candidatura, até ao quinto 
dia após o termo do prazo de apresentação de candidaturas, para que faça suprir 
as irregularidades ou substituir os candidatos inelegíveis dentro de sete dias 
subsequentes ao termo do prazo de apresentação de candidaturas, sem prejuízo de 
tal poder ser feito por iniciativa do próprio mandatário, dentro do mesmo prazo. 

Também dentro do mesmo prazo, podem os mandatários sustentar que não 
existem quaisquer irregularidades a suprir, bem como sustentar a elegibilidade 
dos candidatos mandados substituir, sem prejuízo de apresentarem candidatos 
substitutos para o caso de a decisão do SAFP ser desfavorável. 

A decisão será tomada pelo SAFP até ao nono dia após o termo do prazo de 
apresentação de candidaturas.  

5. CANDIDATURAS
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5.3 LISTA PROVISÓRIA

Ver artigos 34.° a 38.° 

Após a decisão do SAFP sobre a admissão das candidaturas, é a mesma 
imediatamente publicitada por edital afixado nas instalações onde funciona o 
SAFP. 

Das decisões do SAFP podem os mandatários reclamar no prazo de 3 dias. 
O SAFP deve notificar imediatamente o mandatário da respectiva candidatura 
para responder, querendo, no prazo de 2 dias, devendo as reclamações ser 
decididas no prazo de 2 dias a contar do termo do prazo previsto para resposta. 

Das decisões finais do SAFP, relativas à apresentação de candidaturas, 
podem os respectivos mandatários interpor recurso para o Tribunal de Última 
Instância, no dia seguinte ao da afixação da decisão em causa, através de 
requerimento, a entregar no TUI, de que constem os fundamentos, e 
acompanhado dos respectivos elementos de prova. 

Tratando-se de recurso de decisão que tenha julgado elegível qualquer 
candidato ou admitido qualquer candidatura, é imediatamente notificado o 
respectivo mandatário ou outros reclamantes, para responderem, querendo, no 
prazo de um dia. 

O TUI decide todos os recursos relativos à apresentação das candidaturas, 
no prazo de 5 dias. 

5. CANDIDATURAS 
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5.4 SORTEIO

Ver artigos 65.° e 66.° 

No dia seguinte à afixação da lista das candidaturas admitidas, realiza-se nas 
instalações do SAFP e perante os candidatos ou mandatários presentes o sorteio 
das respectivas candidaturas, para o efeito de se lhes atribuir uma ordem nos 
boletins de voto. 

O resultado do sorteio é imediatamente afixado à porta das instalações do 
SAFP. 

A ordem atribuída às candidaturas serve como identificação da respectiva 
candidatura durante todo o processo eleitoral.  

5.5 LISTA DEFINITIVA

Ver artigo 39.° 

Quando não haja recursos ou logo que tenham sido decididos os que hajam 
sido interpostos, é publicada, no prazo de 1 dia, por edital afixado nas instalações 
onde funciona o SAFP, a relação completa das candidaturas definitivamente 
admitidas, com a identificação completa dos candidatos.  

5. CANDIDATURAS
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5.6 DESISTÊNCIA

Ver artigos 45.° e 46.° 

Qualquer candidatura tem o direito de desistir até ao terceiro dia anterior ao 
da eleição, devendo a desistência ser comunicada ao SAFP pelo mandatário da 
candidatura.

Qualquer candidato tem o direito de desistir até ao terceiro dia anterior ao da 
eleição, devendo a desistência ser comunicada ao SAFP pelo próprio. A 
desistência de qualquer candidato não inviabiliza a candidatura da respectiva lista, 
sendo o seu lugar ocupado segundo a sequência constante da sua declaração de 
candidatura.

A desistência é comunicada por declaração escrita, com a assinatura 
reconhecida notarialmente. 

5. CANDIDATURAS 
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5. CANDIDATURAS

Eleições para a Assembleia Legislativa da  
Região Administrativa Especial de Macau do ano 2009  

M
in

ut
a

Sufrágio Directo
(Identificação da Comissão de Candidatura ou Associação Política) Nota 1

DESISTÊNCIA DE CANDIDATURA 

Exm.° Senhor  
Director dos Serviços de 
Administração e Função Pública 

(Nota 2), mandatário da Candidatura apresentada por (Nota 3) vem, nos termos da 
Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da RAEM, comunicar a V. Exa, por 
declaração escrita, que a Candidatura apresentada por (Nota 3) desiste de concorrer 
às eleições, por sufrágio directo, para a Assembleia Legislativa do ano 2009. 

Macau,

Notas: 
1. Denominação, em chinês e português, sigla e símbolo da Comissão de Candidatura ou 

Associação Política. 

2. Nome do mandatário da Candidatura e respectivo número do BIRP. 

3. Denominação da Comissão de Candidatura ou Associação Política, em chinês e português. 

 Observações 
A desistência é comunicada ao SAFP até ao terceiro dia anterior ao da eleição.

de de    .

O Mandatário da Candidatura 

(Assinatura reconhecida notarialmente) 

(Nome do Mandatário da Candidatura)
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5. CANDIDATURAS 

Eleições para a Assembleia Legislativa da  
Região Administrativa Especial de Macau do ano 2009  

M
in

ut
a

Sufrágio Indirecto
Colégio Eleitoral Nota 1

(Identificação da Comissão de Candidatura) Nota 2

DESISTÊNCIA DE CANDIDATURA

Exm.° Senhor  
Director dos Serviços de 
Administração e Função Pública 

  (Nota 3) , mandatário da Candidatura apresentada por  (Nota 4)  , vem, nos 
termos da Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da RAEM, comunicar a V. 
Exa, por declaração escrita, que a Candidatura apresentada por  (Nota 4) desiste
de concorrer às eleições, por sufrágio indirecto, para a Assembleia Legislativa do 
ano  2009. 

Macau, de de    .

O Mandatário da Candidatura 

(Assinatura reconhecida notarialmente) 

(Nome do Mandatário da Candidatura)

Notas: 
1. Deve ser indicado o colégio eleitoral ao qual se vai candidatar: sectores industrial, comercial e 

financeiro; sector do trabalho; sector profissional; sectores de serviços sociais, culturais, 
educacionais e desportivos. 

2. Denominação, em chinês e português, sigla e símbolo da Comissão de Candidatura. 
3. Nome do Mandatário da Candidatura e respectivo número do BIRP. 
4. Denominação da Comissão de Candidatura, em chinês e português. 

 Observações 
A desistência é comunicada ao SAFP até ao terceiro dia anterior ao da eleição.
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5. CANDIDATURAS

Notas: 
1. Denominação, em chinês e português, sigla e símbolo da Comissão de Candidatura ou 

Associação Política. 

2. Nome do candidato desistente e respectivo número do BIRP. 

3. Denominação da Comissão de Candidatura ou Associação Política, em chinês e português. 

 Observações 
A desistência é comunicada ao SAFP até ao terceiro dia anterior ao da eleição.

Região  2009  

Sufrágio Directo
(Identificação da Comissão de Candid tura ssociação Política) Nota 1

M
in

ut
aEleições para a Assembleia Legislativa da  

Administrativa Especial de Macau do ano

a  ou A

DESISTÊNCIA DO CANDIDATO 

dministração e Função Pública 

Exm.° Senhor  
irector dos Serviços de D

A

(Nota 2), candidato da Candidatura apresentada por (Nota 3) vem, nos termos da 
Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da RAEM, comunicar a V. Exa, por 
declaração escrita, que desiste da sua candidatura às eleições, por sufrágio directo, 
para o 2009. 

acau,

 a Assembleia Legislativa do an

M de de    .

O Candidato 

(Assinatura reconhecida notarialmente) 

(Nome do Candidato)
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5. CANDIDATURAS 

Eleições para a Assembleia Legislativa da  
Região Administrativa Especial de Macau do ano 2009  

M
in

ut
a

Sufrágio Indirecto
Colégio Eleitoral Nota 1

(Identificação da Comissão de Candidatura) Nota 2

DESISTÊNCIA DO CANDIDATO 

Exm.° Senhor  
Director dos Serviços de 
Administração e Função Pública 

  (Nota 3)  , candidato da Candidatura apresentada por  (Nota 4)  , vem, nos 
termos da Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da RAEM, comunicar a V. 
Exa, por declaração escrita, que desiste da sua candidatura às eleições, por sufrágio 
indirecto, para a Assembleia Legislativa do ano 2009. 

Macau, de de    .

O Candidato 

(Assinatura reconhecida notarialmente) 

(Nome do Candidato)

Notas: 
1. Deve ser indicado o colégio eleitoral ao qual se vai candidatar: sectores industrial, comercial e 

financeiro; sector do trabalho; sector profissional; sectores de serviços sociais, culturais, 
educacionais e desportivos. 

2. Denominação, em chinês e português, sigla e símbolo da Comissão de Candidatura. 
3. Nome do candidato desistente e respectivo número do BIRP. 
4. Denominação da Comissão de Candidatura, em chinês e português. 

 Observações 
A desistência é comunicada ao SAFP até ao terceiro dia anterior ao da eleição.
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6
DIREITOS DOS CANDIDATOS, 

MANDATÁRIOS DAS 
CANDIDATURAS E DE OUTROS 

INTERVENIENTES 

Ninguém carece de autorização para se candidatar. 

A fim de garantir a liberdade de expressão de todos os intervenientes nas 
eleições e, assim, facilitar um esclarecimento sem restrições, de todos os eleitores, 
contribuindo para uma total liberdade de voto, a lei prevê que, durante as eleições, 
os candidatos, mandatários das candidaturas e outros intervenientes gozam de 
certos direitos especiais, como a seguir se refere. 

6.1 DISPENSA DO EXERCÍCIO DE 
FUNÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

Ver artigos 40.°, 42.°, 57.°, 64.° e 127.° 

Os candidatos e os mandatários das candidaturas têm direito a dispensa do 
exercício das funções a partir da data da apresentação da candidatura, mas o 
período dessa dispensa não pode exceder os 60 dias anteriores à data da 
realização das eleições. 
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No período de dispensa do exercício de funções, os candidatos e os 
mandatários não podem ser prejudicados em quaisquer direitos ou regalias, 
incluindo a remuneração e outras retribuições acessórias. 

Os delegados das candidaturas, os membros das mesas das assembleias de 
voto, os escrutinadores e o demais pessoal designado pela CAEAL para participar 
nas operações eleitorais gozam do direito de dispensa do exercício das suas 
funções, no dia das eleições e noutro dia a acordar previamente com os serviços a 
que pertençam, sem qualquer prejuízo em termos de direitos, regalias e 
tratamento. Além disso, os membros da assembleia de apuramento geral e o 
pessoal de apoio gozam do mesmo direito, durante o funcionamento efectivo 
dessa assembleia e noutro dia a acordar previamente com os serviços a que 
pertençam, devendo, para o efeito, apresentar certidão do exercício das funções 
nas eleições emitido nos termos das instruções eleitorais. 

6. DIREITOS DOS CANDIDATOS, MANDATÁRIOS DAS CANDIDATURAS E DE OUTROS INTERVENIENTES 
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6. DIREITOS DOS CANDIDATOS, MANDATÁRIOS DAS CANDIDATURAS E DE OUTROS INTERVENIENTES

Eleições para a Assembleia Legislativa da  
Região Administrativa Especial de Macau do ano 2009  

M
in

ut
a

Sufrágio Directo / Indirecto Nota 1

(Identificação da Comissão de Candidatura ou Associação Política) Nota 2

PEDIDO DE EMISSÃO DE 
DOCUMENTO COMPROVATIVO

Exm.° Senhor  
Director dos Serviços de 
Administração e Função Pública 

 (Nota 3) , mandatário de (Nota 4) vem, nos termos da Lei Eleitoral para a 
Assembleia Legislativa da RAEM, requerer que lhe seja emitido documento 
comprovativo de que o portador do BIRP n.° (Nota 5) é (Nota 6).

Pede deferimento. 

Macau, de de    .

O Mandatário da  
Comissão de Candidatura / Associação Política  

(Assinatura de acordo com o BIRP) 

(Nome do Mandatário)

Notas: 
1. Deve indicar se é sufrágio directo ou sufrágio indirecto. No caso de ser sufrágio indirecto, deve 

ser indicado concretamente o colégio eleitoral ao qual se vai candidatar: sectores industrial, 
comercial e financeiro; sector do trabalho; sector profissional; sectores de serviços sociais, 
culturais, educacionais e desportivos. 

2. Denominação, em chinês e português, sigla e símbolo da Comissão de Candidatura ou 
Associação Política. 

3. Nome do signatário e respectivo número do BIRP. 

4. Denominação da Comissão de Candidatura ou Associação Política, em chinês e português. 

5. Número do BIRP. 

6. Qualidade que se pretende comprovar: mandatário da Comissão de Candidatura ou Associação 
Política. 
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6. DIREITOS DOS CANDIDATOS, MANDATÁRIOS DAS CANDIDATURAS E DE OUTROS INTERVENIENTES 

Eleições para a Assembleia Legislativa da  
Região Administrativa Especial de Macau do ano 2009  

M
in

ut
a

Sufrágio Directo / Indirecto Nota 1

(Identificação da Comissão de Candidatura ou Associação Política) Nota 2

PEDIDO DE EMISSÃO DE 
DOCUMENTO COMPROVATIVO

Exm.° Senhor  
Director dos Serviços de 
Administração e Função Pública 

 (Nota 3) , mandatário da Candidatura apresentada por (Nota 4) vem, nos termos da 
Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da RAEM, requerer que lhe seja 
emitido documento comprovativo de que o portador do BIRP n.° (Nota 5) é (Nota 6)
da Candidatura acima referida. 

Pede deferimento. 

Macau, de de    .

O Mandatário da Candidatura  

(Assinatura de acordo com o BIRP) 

(Nome do Mandatário da Candidatura)

Notas: 
1. Deve indicar se é sufrágio directo ou sufrágio indirecto. No caso de ser sufrágio indirecto, deve 

ser indicado concretamente o colégio eleitoral ao qual se vai candidatar: sectores industrial, 
comercial e financeiro; sector do trabalho; sector profissional; sectores de serviços sociais, 
culturais, educacionais e desportivos. 

2. Denominação, em chinês e português, sigla e símbolo da Comissão de Candidatura ou 
Associação Política. 

3. Nome do signatário e respectivo número do BIRP. 

4. Denominação da Comissão de Candidatura ou Associação Política, em chinês e português. 

5. Número do BIRP. 

6. Qualidade que se pretende comprovar: mandatário ou candidato da Candidatura. 
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6.2 DISPENSA DO EXERCÍCIO DE 
FUNÇÕES PÚBLICAS DURANTE O 
MANDATO

Ver artigo 4.° da Lei n.° 3/2001 

Os candidatos que sejam trabalhadores da Administração Pública, nomeados 
pelo Chefe do Executivo para o exercício de funções a tempo inteiro em 
institutos públicos, designadamente serviços e fundos autónomos, nas entidades 
concessionárias de serviços públicos ou da utilização de bens do domínio público 
e nas sociedades em que a RAEM detenha participação, não podem exercer as 
respectivas funções enquanto exercem o mandato de deputado. 

Se forem trabalhadores do quadro da Administração Pública, o desempenho 
do mandato conta como tempo de serviço para todos os efeitos. 

O desempenho do mandato faz, contudo, cessar o prazo do contrato além do 
quadro, do contrato de assalariamento ou de qualquer outro tipo de contrato de 
trabalho.  

6.3 IMUNIDADES

Ver artigos 41.° e 64.° 

Nenhum candidato pode ser detido ou preso, excepto por crime punível com 
pena de prisão de limite máximo superior a 3 anos, quando em flagrante delito. 

Os delegados das candidaturas gozam da mesma imunidade durante o 
funcionamento da assembleia de voto. 

6. DIREITOS DOS CANDIDATOS, MANDATÁRIOS DAS CANDIDATURAS E DE OUTROS INTERVENIENTES
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Movido procedimento criminal contra algum candidato e indiciado este por 
despacho de acusação ou equivalente, o processo só poderá prosseguir após a 
proclamação dos resultados das eleições, salvo se o candidato estiver detido. 

6. DIREITOS DOS CANDIDATOS, MANDATÁRIOS DAS CANDIDATURAS E DE OUTROS INTERVENIENTES 
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7 CAMPANHA ELEITORAL 

Ver artigos 70.° e 74.° 

A campanha eleitoral:  

inicia-se no 15.º dia anterior ao dia da eleição; 

termina às 24 horas da antevéspera do dia da eleição. 

Os candidatos, os membros eleitores das comissões de candidaturas ou as 
associações políticas concorrentes são civilmente responsáveis, nos termos da lei 
geral, pelos prejuízos directamente resultantes das actividades da campanha 
eleitoral que hajam promovido ou das acções provocadas pelo incitamento ao 
ódio ou à violência efectuado no decurso da mesma campanha eleitoral. 

7.1 DIREITOS GENÉRICOS

Ver artigos 69.° a 72.° 

A campanha eleitoral deve desenrolar-se: 

 com a participação activa, livre e directa dos residentes da RAEM, sem 
constrangimentos de qualquer espécie;  

obedecendo aos princípios de liberdade e responsabilidade, igualdade 
de oportunidades e de tratamento das diversas candidaturas e seus 
proponentes;  
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com estrita neutralidade e imparcialidade dos órgãos da Administração 
e demais pessoas colectivas de direito público, sociedades com capitais 
públicos ou concessionárias de serviços públicos, de bens do domínio 
público ou de obras públicas, não podendo, por isso, autorizar, no 
interior das respectivas instalações, qualquer publicidade ou apelo ao 
voto.

7.2 LIBERDADE DE REUNIÃO E 
MANIFESTAÇÃO

Ver artigos 77.°, 86.° e 87.° 

A liberdade de reunião e de manifestação é assegurada no período de 
campanha eleitoral. As reuniões, comícios, manifestações, cortejos e desfiles 
podem realizar-se a qualquer dia e hora, respeitando-se apenas os limites 
legalmente impostos e referentes à liberdade de trabalho e de trânsito, bem como 
à manutenção da ordem pública e ao período de descanso dos cidadãos. 

Os candidatos e seus proponentes podem utilizar temporariamente, para fins 
de campanha eleitoral, edifícios, lugares públicos ou recintos pertencentes a 
entidades públicas ou a pessoas colectivas de direito público, ou ainda locais de 
espectáculos ou recintos de normal acesso público, que reúnam condições para 
esse fim, devendo a CAEAL, com o apoio do SAFP, assegurar iguais 
oportunidades a todas as candidaturas. 

Os candidatos ou os mandatários das respectivas candidaturas devem 
comunicar à CAEAL a data e a hora das reuniões, comícios, manifestações ou 
desfiles a realizar, bem como os lugares públicos ou abertos ao público, e as 
eventuais instalações arrendadas para esse fim. 

Não é permitida a realização de reuniões ou manifestações no período 
nocturno, entre as 2 horas e as 7 horas e 30 minutos, salvo se realizadas em: 

recinto fechado; 

locais de espectáculos; 

7. CAMPANHA ELEITORAL 
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edifícios sem moradores;  

edifícios com moradores, se forem estes os promotores ou tiverem 
dado o seu consentimento por escrito. 

7. CAMPANHA ELEITORAL
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7. CAMPANHA ELEITORAL 

Notas: 
1. Deve indicar se é sufrágio directo ou sufrágio indirecto. No caso de ser sufrágio indirecto, deve ser indicado 

concretamente o colégio eleitoral ao qual se vai candidatar: sectores industrial, comercial e financeiro; sector 
do trabalho; sector profissional; sectores de serviços sociais, culturais, educacionais e desportivos. 

2. Denominação, em chinês e português, sigla e símbolo da Comissão de Candidatura ou Associação Política. 
3. Nome do Mandatário da Candidatura e respectivo número do BIRP. 
4. Denominação da Comissão de Candidatura ou Associação Política, em chinês e português. 

Eleições para a Assembleia Legislativa da  
Região Administrativa Especial de Macau do ano 2009  

Sufrágio Directo / Indirecto Nota 1

(Identificação da Comissão de Candidatura ou Associação Política) Nota 2

M
in

ut
a

COMUNICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CAMPANHA ELEITORAL 
EM LUGARES PÚBLICOS OU ABERTOS AO PÚBLICO

Exm.° Senhor 
Presidente da Comissão de Assuntos 
Eleitorais da Assembleia Legislativa 

            (Nota 3)          , mandatário da Candidatura apresentada por           
(Nota 4)          , vem, nos termos do disposto no no 2 do artigo 77o da Lei 
Eleitoral para a Assembleia Legislativa da RAEM, comunicar a V. Ex.ª que serão 
realizadas actividades de campanha eleitoral nos horários a seguir indicados, 
comprometendo-se a comunicar oportunamente à CAEAL quaisquer alterações. 
Designação / descrição da actividade Data e hora do início Data e hora do encerramento Local 

Das  H  de   de Setembro   de 2009 Das  H  de   de Setembro   de 2009 

Das  H  de   de Setembro   de 2009 Das  H  de   de Setembro   de 2009 

Das  H  de   de Setembro   de 2009 Das  H  de   de Setembro   de 2009 

Das  H  de   de Setembro   de 2009 Das  H  de   de Setembro   de 2009 

Macau, de         de         .

O Mandatário da Candidatura

(Assinatura de acordo com a do BIRP) 

(Nome do Mandatário da Candidatura)
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7.3 PROPAGANDA SONORA

Ver artigo 78.° 

A propaganda sonora não carece de autorização ou de comunicação às 
autoridades administrativas, devendo, contudo, ser respeitados os limites 
legalmente impostos referentes ao descanso dos cidadãos, ou seja, não é admitida 
propaganda sonora antes das 9 ou depois das 23 horas, salvo se realizada em: 

recinto fechado;  

locais de espectáculos;  

edifícios sem moradores;  

edifícios com moradores, se forem estes os promotores ou tiverem 
dado o seu consentimento por escrito.  

7.4 PROPAGANDA GRÁFICA FIXA

Ver artigos 74.° e 79.° 

A propaganda gráfica fixa, nomeadamente, a afixação de cartazes, 
fotografias, jornais murais, manifestos e avisos, é livre, devendo observar 
obrigatoriamente as indicações da CAEAL sobre o estabelecimento de locais para 
esse tipo de propaganda. 

Esta propaganda gráfica mantém-se até ao dia das eleições, inclusivamente. 

O mandatário deve enviar à CAEAL, para conhecimento, um exemplar de 
todo o material que constituir propaganda gráfica fixa. 

7. CAMPANHA ELEITORAL
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7. CAMPANHA ELEITORAL 

Notas: 
1. Deve indicar se é sufrágio directo ou sufrágio indirecto. No caso de ser sufrágio indirecto, deve ser indicado 

concretamente o colégio eleitoral ao qual se vai candidatar: sectores industrial, comercial e financeiro; sector 
do trabalho; sector profissional; sectores de serviços sociais, culturais, educacionais e desportivos. 

2. Denominação, em chinês e português, sigla e símbolo da Comissão de Candidatura ou Associação Política. 
3. Nome do Mandatário da Candidatura e respectivo número do BIRP. 
4. Denominação da Comissão de Candidatura ou Associação Política, em chinês e português. 

5. Considera-se por material de propaganda: gráficos, audiovisuais ou qualquer artigo com a natureza de 
propaganda, devendo ser especificada a denominação e descrição de cada material de propaganda, bem como a 
quantidade, forma de divulgação/distribuição e respectivas despesas. 

Eleições para a Assembleia Legislativa da  
Região Administrativa Especial de Macau do ano 2009  

Sufrágio Directo / Indirecto Nota 1

(Identificação da Comissão de Candidatura ou Associação Política) Nota 2

M
in

ut
a

ENTREGA DE EXEMPLAR DO MATERIAL DE PROPAGANDA

Exm.° Senhor 
Presidente da Comissão de Assuntos 
Eleitorais da Assembleia Legislativa 

           (Nota 3)         , mandatário da Candidatura apresentada por           
(Nota 4)          , por efeitos de companha eleitoral, nos termos do no 6 do 
artigo 81o da Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da RAEM, vem entregar a
V. Ex.ª 2 exemplares de cada um dos materiais que constituem objecto de 
propaganda desta Candidatura        (Nota 5)        .

Denominação / descrição  
do material de propaganda Quantidade Forma de  

divulgação / distribuição Despesas

Macau, de         de         .

O Mandatário da Candidatura 

(Assinatura de acordo com a do BIRP) 

(Nome do Mandatário da Candidatura)
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7.5 PROIBIÇÃO DE PROPAGANDA

Ver artigo 115.° 

Dentro das assembleias de voto e do perímetro dos edifícios onde as 
mesmas funcionem, incluindo os respectivos muros ou paredes exteriores, é 
proibida qualquer propaganda, nomeadamente, a exibição de símbolos, sinais, 
distintivos ou autocolantes referentes aos candidatos ou às candidaturas. 

Compete à CAEAL emitir instruções eleitorais com força vinculativa quanto 
à definição do conteúdo e das formas da propaganda. 

7.6 BASES DO PROGRAMA POLÍTICO

Ver artigo 81.° 

A pedido de cada uma das candidaturas, as bases do respectivo programa 
político devem ser devidamente publicitadas pela CAEAL durante o período da 
campanha eleitoral. 

As candidaturas definitivamente admitidas devem apresentar, seguindo as 
exigências publicitadas pela CAEAL, as bases do programa político que 
pretendam publicitar, no prazo de 3 dias a contar da data de afixação da relação 
completa das candidaturas definitivamente admitidas. 

7. CAMPANHA ELEITORAL
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7. CAMPANHA ELEITORAL 

Notas: 
1. Deve indicar se é sufrágio directo ou sufrágio indirecto. No caso de ser sufrágio indirecto, deve 

ser indicado concretamente o colégio eleitoral ao qual se vai candidatar: sectores industrial, 
comercial e financeiro; sector do trabalho; sector profissional; sectores de serviços sociais, 
culturais, educacionais e desportivos. 

2. Denominação, em chinês e português, sigla e símbolo da Comissão de Candidatura ou 
Associação Política. 

3. Nome do Mandatário da Candidatura e respectivo número do BIRP. 
4. Denominação da Comissão de Candidatura ou Associação Política, em chinês e português. 

5. As bases do programa político apresentadas devem observar a forma e regras estabelecidas 
pela Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa.

Eleições para a Assembleia Legislativa da  
Região Administrativa Especial de Macau do ano 2009  

Sufrágio Directo / Indirecto Nota 1

(Identificação da Comissão de Candidatura ou Associação Política) Nota 2

M
in

ut
a

ENTREGA DE EXEMPLARES DAS 
BASES DO PROGRAMA POLÍTICO

Exm.° Senhor 
Presidente da Comissão de Assuntos 
Eleitorais da Assembleia Legislativa 

           (Nota 3)          , mandatário da Candidatura apresentada por           
(Nota 4)          , vem, nos termos do disposto nos nos 5 e 6 do artigo 81o da 
Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da RAEM, entregar a V. Ex.ª “as bases 
do programa político” desta Candidatura (           (Nota 5)           
e solicitar à CAEAL a sua devida divulgação. 

Macau, de         de         .

O Mandatário da Candidatura 

(Assinatura de acordo com a do BIRP) 

(Nome do Mandatário da Candidatura)
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7.7 DIREITO DE ANTENA

Ver artigos 82.° a 85.° 

Os candidatos e seus proponentes têm direito de antena, gratuitamente, nas 
estações de rádio e de televisão da RAEM, de acordo com a legislação vigente. 

As estações de rádio e de televisão são obrigadas a dar tratamento equitativo 
às diversas candidaturas. 

O tempo de antena é fixado por despacho do Chefe do Executivo, até 5 dias 
antes do começo da campanha eleitoral. 

A distribuição dos tempos de antena às diversas candidaturas é feita, 
mediante sorteio público, pela CAEAL, até 3 dias antes do início da campanha 
eleitoral.

É proibida a utilização em comum ou a troca dos tempos de antena 
distribuídos mediante sorteio, bem como a utilização dos tempos de antena 
distribuídos a determinada candidatura para fazer propaganda de outras 
candidaturas.  

7.8 ARRENDAMENTO DE INSTALAÇÕES 

Ver artigo 90.° 

As associações políticas e comissões de candidatura devem comunicar à 
CAEAL as instalações arrendadas para a preparação e realização da campanha 
eleitoral.

7. CAMPANHA ELEITORAL
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7. CAMPANHA ELEITORAL 

Notas: 
1. Deve indicar se é sufrágio directo ou sufrágio indirecto. No caso de ser sufrágio indirecto, deve 

ser indicado concretamente o colégio eleitoral ao qual se vai candidatar: sectores industrial, 
comercial e financeiro; sector do trabalho; sector profissional; sectores de serviços sociais, 
culturais, educacionais e desportivos. 

2. Denominação, em chinês e português, sigla e símbolo da Comissão de Candidatura ou 
Associação Política. 

3. Nome do Mandatário da Candidatura e respectivo número do BIRP. 
4. Denominação da Comissão de Candidatura ou Associação Política, em chinês e português. 

5. Endereço detalhado, incluindo o nome da rua, o no policial da rua, o nome do edifício, o no do 
andar e do apartamento.

Eleições para a Assembleia Legislativa da  
Região Administrativa Especial de Macau do ano 2009  

Sufrágio Directo / Indirecto Nota 1

(Identificação da Comissão de Candidatura ou Associação Política) Nota 2

M
in

ut
a

INFORMAÇÃO DE ARREDAMENTO DE INSTALAÇÕES

Exm.° Senhor 
Presidente da Comissão de Assuntos 
Eleitorais da Assembleia Legislativa 

             (Nota 3)          , mandatário da Candidatura apresentada por           
(Nota 4)           , vem, nos termos do disposto no artigo  90o da Lei Eleitoral 
para a Assembleia Legislativa da RAEM, informar V. Ex.ª de que, para a 
preparação e realização da campanha eleitoral, a respectiva lista arrendou a fracção 
autónoma sita          (Nota 5)          .

Macau, de         de         .

O Mandatário da Candidatura 

(Assinatura de acordo com a do BIRP) 

(Nome do Mandatário da Candidatura)
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7.9 DIREITO À INSTALAÇÃO DE TELEFONE 

Ver artigo 91.° 

As associações políticas e as comissões de candidatura têm direito à 
instalação gratuita de um telefone na respectiva sede, durante o período das 
operações eleitorais. 

A instalação do telefone é requerida ao SAFP, a partir da data de 
apresentação das candidaturas até ao início do período de campanha eleitoral. 

7. CAMPANHA ELEITORAL
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7. CAMPANHA ELEITORAL 

Notas: 
1. Deve indicar se é sufrágio directo ou sufrágio indirecto. No caso de ser sufrágio indirecto, deve 

ser indicado concretamente o colégio eleitoral ao qual se vai candidatar: sectores industrial, 
comercial e financeiro; sector do trabalho; sector profissional; sectores de serviços sociais, 
culturais, educacionais e desportivos. 

2. Denominação, em chinês e português, sigla e símbolo da Comissão de Candidatura ou 
Associação Política. 

3. Nome do Mandatário da Candidatura e respectivo número do BIRP. 
4. Denominação da Comissão de Candidatura ou Associação Política, em chinês e português. 

5. Endereço detalhado, incluindo o nome da rua, o no policial da rua, o nome do edifício, o no do 
andar e do apartamento. 

Eleições para a Assembleia Legislativa da  
Região Administrativa Especial de Macau do ano 2009  

Sufrágio Directo / Indirecto Nota 1

(Identificação da Comissão de Candidatura ou Associação Política) Nota 2

M
in

ut
a

PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE

Exm.° Senhor 
Presidente da Comissão de Assuntos 
Eleitorais da Assembleia Legislativa 

         (Nota 3)         , mandatário da Candidatura apresentada por 
(Nota 4)         , vem, nos termos do disposto no artigo 91o da Lei Eleitoral 
para a Assembleia Legislativa da RAEM, requerer a instalação de um telefone na 
sua sede, sita em          (Nota 5)         .

Pede deferimento 

Macau, de         de         .

O Mandatário da Candidatura 

(Assinatura de acordo com a do BIRP) 

(Nome do Mandatário da Candidatura)
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7.10 LIBERDADE DE IMPRENSA

Ver artigos 76.°, 81.° e 105.° 

Durante o período de campanha eleitoral não podem ser aplicadas aos 
jornalistas nem às empresas que explorem meios de comunicação social 
quaisquer sanções por actos atinentes à campanha, sem prejuízo da 
responsabilidade em que incorram, a qual só pode ser efectivada após o dia das 
eleições.

Não é permitida aos profissionais da comunicação social, ou a qualquer 
outra pessoa, não autorizados pelo presidente da respectiva mesa, a recolha de 
imagens dentro das assembleias de voto. A recolha de imagens, quando 
autorizada, não pode ser efectuada de modo a poder comprometer o carácter 
secreto do sufrágio, violar o segredo do voto ou perturbar o acto eleitoral. 

As publicações informativas podem renunciar o inserir de matéria 
respeitante à campanha eleitoral, mas para isso, devem comunicar essa intenção à 
CAEAL até 2 dias antes do início da campanha eleitoral. Nesse caso, não podem 
inserir matéria respeitante à campanha eleitoral, a não ser aquela que 
eventualmente lhes seja enviada pela CAEAL para publicação. 

7.11 PROIBIÇÃO DE PUBLICIDADE 
COMERCIAL

Ver artigo 80.° 

A fim de garantir a efectiva igualdade entre as candidaturas, a partir da 
publicação, no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, da 
ordem executiva que marque a data das eleições, é proibida a propaganda 
eleitoral feita, sob qualquer forma, directa ou indirectamente, através de 
quaisquer meios de publicidade comercial, em órgãos de comunicação social ou 
fora deles. 

7. CAMPANHA ELEITORAL
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7.12 PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE 
SONDAGENS

Ver artigo 75.° 

Desde o início da campanha eleitoral até ao dia seguinte ao da eleição é 
proibida a divulgação de resultados de sondagens ou inquéritos relativos à atitude 
dos eleitores perante os concorrentes às eleições. 

7. CAMPANHA ELEITORAL 
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8 VOTAÇÃO 

Ver artigos 95.° a 97.° 

Os responsáveis pelos serviços ou empresas que tenham de se manter em 
actividade no dia das eleições devem facilitar aos respectivos trabalhadores 
dispensa pelo tempo necessário para votar, uma vez que o voto é um direito e 
simultaneamente um dever cívico e tem de ser exercido presencialmente na 
respectiva assembleia de voto, não sendo admitida nenhuma forma de 
representação ou delegação. 

8.1 DIREITOS E GARANTIAS

Ver artigos 105.°, 113.°, 114.° e 119.° 

Os candidatos, mandatários, delegados das candidaturas, profissionais da 
comunicação social e as pessoas previamente autorizadas pelas CAEAL podem 
estar presentes nas assembleias de voto e, no caso de serem diferentes os locais 
de escrutínio e de votação, fiscalizar o transporte dos votos.  

Os delegados das candidaturas, bem como qualquer eleitor pertencente à 
assembleia de voto, podem suscitar dúvidas e apresentar por escrito reclamações, 
protestos ou contraprotestos relativos às operações eleitorais da mesma 
assembleia e instruí-los com os documentos convenientes. A mesa não pode 
recusar-se a receber essas reclamações, protestos ou contraprotestos, devendo 
rubricá-los e apensá-los às actas. Tais reclamações, protestos ou contraprotestos 
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têm de ser objecto de deliberação da mesa, que pode tomá-la no final, se entender 
que tal não afecta o andamento normal da votação.  

No apuramento parcial e contagem dos votos, os delegados das candidaturas 
têm o direito de examinar os lotes dos boletins de voto separados, e de suscitar 
dúvidas ou deduzir reclamações, quer quanto à contagem quer quanto à 
qualificação dada ao voto de qualquer boletim, que devem produzir perante o 
presidente e, neste último caso, se não forem atendidas, têm o direito de, 
juntamente com o presidente, rubricar o boletim de voto em causa. 

A liberdade dos eleitores e a garantia da manutenção da ordem no lugar da 
votação competem à CAEAL. Essa competência pertence ao presidente da mesa, 
na respectiva mesa de voto, podendo sempre consultar a CAEAL.  

8.2 DELEGADOS DAS CANDIDATURAS

Ver artigos 61.° e 62.° 

Cada candidatura tem direito a designar um delegado efectivo e outro 
substituto para cada assembleia de voto, não podendo, no entanto, ser designados 
delegados de candidaturas os membros da mesa de assembleias de voto e os 
escrutinadores.

Os delegados carecem de capacidade eleitoral activa e só podem exercer os 
seus direitos legais em representação de uma candidatura e numa assembleia de 
voto.  

Durante as ausências do delegado efectivo, o mesmo pode ser substituído 
pelo seu substituto previamente designado. 

Durante o período do vigésimo nono ao vigésimo dia anterior ao da eleição, 
os mandatários das candidaturas podem apresentar a relação dos delegados 
designados para as diversas assembleias de voto ao director do SAFP, para que 
este lhes faculte os respectivos documentos comprovativos. 

8. VOTAÇÃO 
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Os delegados são identificados por uma credencial emitida pelo SAFP, a 
qual deve ser levantada pelos respectivos mandatários junto dessa Direcção de 
Serviços, até à antevéspera da eleição. 

Ç

8. VOTAÇÃO
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8. VOTAÇÃO 

Eleições para a Assembleia Legislativa da  
Região Administrativa Especial de Macau do ano 2009  

M
in

ut
a

Sufrágio Directo / Indirecto Nota 1

(Identificação da Comissão de Candidatura ou Associação Política) Nota 2

DESIGNAÇÃO DE DELEGADOS

Exm.° Senhor 
Director dos Serviços de 
Administração e Função Pública 

  (Nota 3) , mandatário da Candidatura apresentada por   (Nota 4) , vem, nos 
termos da Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da RAEM, comunicar a V. 
Ex.ª que os delegados designados por esta Candidatura junto das assembleias de 
voto são: 

Delegado efectivo (Nota 5) Delegado substituto (Nota 5)N.º da 
Assembleia de 

voto Nome N.º do BIRP Nome N.º do BIRP 

1
2
3

…
…

Macau, de de    .

O Mandatário da Candidatura 

(Assinatura de acordo com o BIRP) 

(Nome do Mandatário da Candidatura)

Notas: 
1. Deve indicar se é sufrágio directo ou sufrágio indirecto. No caso de ser sufrágio indirecto, deve ser indicado 

concretamente o colégio eleitoral ao qual se vai candidatar: sectores industrial, comercial e financeiro; sector 
do trabalho; sector profissional; sectores de serviços sociais, culturais, educacionais e desportivos. 

2. Denominação, em chinês e português, sigla e símbolo da Comissão de Candidatura ou Associação Política. 
3. Nome do Mandatário da Candidatura e respectivo número do BIRP. 
4. Denominação da Comissão de Candidatura ou Associação Política, em chinês e português. 

5. Nome dos delegados constante do Bilhete de Identidade de Residente Permanente, em chinês e português, e 
respectivo número do referido Bilhete.
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8.3 DIREITOS E DEVERES DOS DELEGADOS 

Ver artigos 63.°, 64.°, 108.°, 119.° e 125.° 

Os delegados das candidaturas têm os seguintes direitos e deveres: 

dispensa da actividade profissional durante o funcionamento da 
assembleia de voto; 
ocupar os lugares mais próximos dos locais onde se efectue a 
distribuição dos boletins de votos e o escrutínio, de modo a poderem 
fiscalizar todas as operações de votação; 

consultar, a todo o momento, a lista de votantes e as actas de trabalho 
utilizados pela mesa da assembleia de voto; 

ser ouvidos e esclarecidos acerca de todas as questões suscitadas 
durante o funcionamento da assembleia de voto, quer na fase da 
votação quer na fase do apuramento; 

apresentar oralmente ou por escrito reclamações, protestos ou 
contraprotestos, relativos às operações eleitorais; 

assinar a acta, rubricar e selar todos os documentos respeitantes às 
operações eleitorais, bem como colar os mesmos por meio de uma fita 
para selagem e rubricá-la; 

obter certidões das operações de votação e apuramento.  

votar imediatamente a seguir aos membros da mesa; 

os delegados das candidaturas não podem ser designados para 
substituir os membros da mesa faltosos, nem podem prejudicar o 
normal funcionamento da mesa de voto; 

os delegados das candidaturas, enquanto se mantiverem junto das 
mesas, tal como todos quantos aí permanecem, não podem utilizar 
meios de telecomunicação; 

durante as operações de apuramento parcial e contagem de votos, os 
delegados devem permanecer junto das mesas; 

iniciadas as operações do apuramento parcial e contagem de votos, os 
delegados não presentes ou que se ausentaram da sala, não podem 
regressar ao local, a fim de não prejudicarem o normal funcionamento 
de sessão. 

8. VOTAÇÃO
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8.4 EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO

Ver artigos 108º a 112º 

Os membros de mesa, os escrutinadores, os trabalhadores que exercem 
funções eleitorais sob a autorização da CAEAL e os delegados das candidaturas 
podem gozar de prioridade na votação na assembleia de voto que se encontra no 
local de votação onde exercem funções eleitorais. Os eleitores votam pela ordem 
de chegada à assembleia de voto, dispondo-se para o efeito em fila. 

Os eleitores só podem receber o boletim de voto depois da apresentação do 
Bilhete de Identidade de Residente Permanente de Macau. 

Deve ser dada atenção especial aos idosos, aos deficientes, aos doentes, às 
grávidas e às pessoas com bebé ao colo. 

No caso de a mesa entender que algum eleitor revela incapacidade psíquica 
notória, poderá exigir-lhe, para votar, que apresente documento comprovativo da 
sua capacidade, emitido por médico dos Serviços de Saúde da RAEM. 

Os eleitores cegos ou afectados por doença ou deficiência física notórias, 
que a mesa verifique não poderem praticar os actos necessários à votação, votam 
acompanhados de outro eleitor, por si escolhido, que deve garantir a fidelidade de 
expressão do seu voto e fica obrigado a absoluto sigilo. Se a mesa não conseguir 
verificar a cegueira, a doença ou a deficiência física do eleitor, deve exigir que 
lhe seja apresentado, no acto da votação, atestado comprovativo da 
impossibilidade da prática dos actos necessários à votação, emitido por médico 
dos Serviços de Saúde da RAEM. 

Os Serviços de Saúde devem, no dia da eleição, durante o período de 
funcionamento das assembleias de voto, prestar a colaboração necessária, no 
sentido de emitir documentos comprovativos acima referidos 

8. VOTAÇÃO 
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8.5 APURAMENTO PARCIAL

Ver artigos 117º a 126º 

Encerrada a votação, o presidente da mesa designa pessoal para proceder à 
contagem dos boletins que não foram utilizados e dos que foram inutilizados 
pelos eleitores, colocando-os num sobrescrito próprio. Em seguida, manda apurar 
o número dos votantes e abrir a urna perante os presentes, a fim de conferir o 
número de boletins de voto entrados que, no fim da contagem, são introduzidos 
novamente na mesma, que é fechada devidamente. Em caso de divergência entre 
o número dos votantes apurados e o dos boletins de voto contados, prevalece o 
segundo destes números. 

O escrutínio é efectuado durante as horas e nos locais determinados pela 
CAEAL, podendo os candidatos, os mandatários das candidaturas, os delegados 
das candidaturas, os profissionais da comunicação social e as pessoas 
previamente autorizadas pela CAEAL fiscalizar o procedimento no local e, no 
caso de serem diferentes os locais de escrutínio e de votação, o transporte dos 
votos.

O apuramento é publicado por edital afixado à porta principal do local onde 
se efectua o escrutínio, no qual são discriminados o número de votos atribuídos a 
cada lista e o número de votos em branco ou nulos. 

Os boletins de voto rubricados sobre os quais tenha havido reclamação ou 
protesto, são remetidos à assembleia de apuramento geral, com os documentos 
que lhes digam respeito. 

8. VOTAÇÃO
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8.6 APURAMENTO GERAL

Ver artigos 127º a 135º 

O apuramento geral da eleição dos candidatos eleitos compete a uma 
assembleia de apuramento geral, cuja composição é definida por despacho do 
Chefe do Executivo, devendo ser presidida por um representante do Ministério 
Público. Quando seja necessário, a assembleia de apuramento geral pode 
convocar os membros das mesas para estarem presentes na reunião. 

A assembleia deve estar constituída até ao sexagésimo dia anterior à data 
das eleições, dando-se imediato conhecimento público da sua composição através 
de edital a afixar à entrada do edifício onde funciona o SAFP. 

A assembleia de apuramento geral inicia as operações às 11 horas do dia 
seguinte ao da eleição, nas instalações onde funciona o SAFP. Em caso de 
adiamento ou declaração de nulidade da votação em qualquer assembleia de voto, 
a assembleia de apuramento geral reúne no dia seguinte ao da votação para 
completar as operações de apuramento. 

8. VOTAÇÃO 
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9
PROCLAMAÇÃO E 
PUBLICAÇÃO DOS 

CANDIDATOS ELEITOS 

Ver artigos 132º a 135º 

Os resultados do apuramento geral são proclamados pelo presidente da 
assembleia de apuramento geral e, em seguida, publicados por meio de edital 
afixado à porta das instalações onde funciona o SAFP. 

Nos 2 dias posteriores àquele em que se concluir o apuramento geral, o 
presidente da assembleia de apuramento geral envia dois exemplares da acta à 
CAEAL, para que esta entregue um ao Chefe do Executivo e outro ao TUI, 
juntando a este último toda a documentação e os boletins de voto presentes à 
assembleia de apuramento geral. 

Aos candidatos e aos respectivos mandatários são passadas pela CAEAL, no 
prazo de 3 dias, certidões ou fotocópias autenticadas da acta de apuramento geral. 

A CAEAL remete, nos 5 dias subsequentes à recepção das actas de 
apuramento geral, ao TUI o mapa do resultado da eleição, o qual verifica o 
apuramento, proclama os candidatos eleitos e promove a sua publicação no 
Boletim Oficial da RAEM. 



68 Guia de Formalidades das Eleições para a Assembleia Legislativa 2009

10 APRESENTAÇÃO 
DAS CONTAS

Ver artigos 28º , 92º a 94º 

O limite das despesas das candidaturas é fixado por despacho do Chefe do 
Executivo, sendo inferior aos 0,02% do valor global das receitas do Orçamento 
Geral da RAEM para esse ano. 

Os candidatos, os mandatários das candidaturas, os mandatários das 
comissões de candidatura e as associações políticas prestam contas discriminadas 
de todas as receitas e despesas efectuadas no período compreendido entre a 
publicação da data das eleições e a apresentação das contas eleitorais, com a 
indicação precisa da origem das receitas e das contribuições e do destino das 
despesas, e acompanhadas das respectivas facturas ou documentos 
comprovativos. No prazo de 30 dias a contar do acto eleitoral, o mandatário de 
cada candidatura deverá publicitar, nos termos das instruções eleitorais, o resumo 
das contas eleitorais, bem como prestar à CAEAL as contas eleitorais. 

Todas as despesas decorrentes da prática dos actos susceptíveis de produzir 
o efeito da propaganda de candidatos ou de candidaturas devem ser relevadas nas 
respectivas contas eleitorais, com excepção daquelas que não tiverem sido 
autorizadas ou ratificadas pelos candidatos, pelos mandatários das candidaturas, 
pelos mandatários das comissões de candidatura ou pelas associações políticas. 

Só se podem aceitar contribuições de valor pecuniário, nomeadamente 
numerário, serviços ou coisas, destinadas à campanha eleitoral provenientes de 
residentes permanentes da RAEM. Não é permitido nas mesmas eleições aceitar 
contribuições dos candidatos de outras candidaturas ou dos membros de outras 
comissões de candidatura. 
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O mandatário da comissão de candidatura ou a pessoa habilitada com a 
delegação escrita do mesmo deve emitir um recibo com talão, devendo neste ser 
indicados o nome e o número do Bilhete de Identidade de Residente Permanente 
de Macau do contribuinte e, no caso de as contribuições serem de valor igual ou 
superior a 1 000 patacas, os meios de contacto do contribuinte. 

Consistindo as contribuições em coisas, o mandatário da candidatura deve 
declarar o respectivo valor justo, podendo a CAEAL solicitar a outras entidades 
que procedam à avaliação. 

Após o apuramento geral, o mandatário da comissão deve encaminhar, 
através da CAEAL, todas as contribuições anónimas para instituições 
assistenciais, que devem emitir o recibo para efeitos de prova. 

Todas as regras acima referidas são também aplicáveis às comissões de 
candidatura que sejam declaradas dissolvidas pela CAEAL nos casos de não 
apresentação de candidaturas ou apresentação de candidaturas não conformes às 
disposições legais, desistência das candidaturas propostas ou não formulação de 
programa político. 

10. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
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10. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS 

Notas: 
1. Deve indicar se é sufrágio directo ou sufrágio indirecto. No caso de ser sufrágio indirecto, deve 

ser indicado concretamente o colégio eleitoral ao qual se vai candidatar: sectores industrial, 
comercial e financeiro; sector do trabalho; sector profissional; sectores de serviços sociais, 
culturais, educacionais e desportivos. 

2. Denominação, em chinês e português, sigla e símbolo da Comissão de Candidatura ou 
Associação Política. 

3. Nome do Mandatário da Candidatura e respectivo número do BIRP. 
4. Denominação da Comissão de Candidatura ou Associação Política, em chinês e português.

Eleições para a Assembleia Legislativa da  
Região Administrativa Especial de Macau do ano 2009  

Sufrágio Directo / Indirecto Nota 1

(Identificação da Comissão de Candidatura ou Associação Política) Nota 2

M
in

ut
a

APRESENTAÇÃO DAS CONTAS

Exm.° Senhor 
Presidente da Comissão de Assuntos 
Eleitorais da Assembleia Legislativa 

           (Nota 3)           , mandatário da Candidatura apresentada por           
(Nota 4)          , vem, nos termos do disposto no artigo 92o da Lei Eleitoral 
para a Assembleia Legislativa da RAEM, apresentar a V. Ex.ª os seguintes 
elementos:

1. Os recortes de 2 jornais (um em língua chinesa e outro em língua 
portuguesa) em que se encontram publicados os resumos das contas 
discriminadas de todas as receitas e despesas efectuadas relativas à 
candidatura, à comissão de candidatura (ou associação política) e aos 
candidatos; 

2. As contas relativas aos candidatos, ao mandatário da candidatura e ao 
mandatário da comissão de candidatura (ou associação política) efectuadas 
no período compreendido entre a publicação da data das eleições e a 
apresentação das contas eleitorais, com a indicação precisa da origem das 
receitas e contribuições e do destino das despesas, acompanhadas das 
respectivas facturas e documentos comprovativos. 

Macau, de         de         .

O Mandatário da Candidatura

(Assinatura de acordo com a do BIRP) 

(Nome do Mandatário da Candidatura)
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11 ILÍCITO ELEITORAL

O ilícito eleitoral está dividido em crimes eleitorais e contravenções. 

11.1 DISPOSIÇÕES GERAIS

Ver artigos 140º , 145º , 147º , 184º e 185º 

No ilícito eleitoral as sanções:  

são aplicadas de acordo com a gravidade das infracções, isto é crimes 
ou contravenções; 

só podem ser aplicadas pelos tribunais judiciais mesmo que sejam 
penas de multas; 

não excluem a aplicação de outras sanções mais graves, decorrentes da 
prática de qualquer infracção prevista noutra lei; 

não podem ser suspensas nem substituídas por quaisquer outras; 

à pena aplicada pela prática de crimes eleitorais pode acrescer a pena 
acessória de suspensão de direitos políticos, de 2 a 10 anos. 

Os dirigentes das associações políticas e os mandatários das comissões das 
candidaturas são responsáveis pelas multas que forem aplicadas àquelas 
associações e comissões, respectivamente.  
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11.2 ILÍCITO ELEITORAL PENAL

Ver artigos 144º a 148º 

No ilícito eleitoral penal: 

à tentativa de alguns crimes é aplicável a pena correspondente ao crime 
consumado.

os crimes relativos à organização do processo eleitoral podem ser 
punidos com pena de prisão até 5 anos; 

os crimes relativos à campanha eleitoral podem ser punidos com pena 
de prisão até 8 anos. 

11.2.1 Crimes relativos à Organização do Processo Eleitoral 

Ver artigos 149º a 154º 

Candidatura de inelegível; 

Candidaturas plúrimas; 

Coacção e artifícios fraudulentos sobre a comissão de candidatura; 

Coacção e artifícios fraudulentos sobre a designação de votante; 

Coacção e artifícios fraudulentos sobre o candidato; 

Desvio de boletins de voto. 

A prática de crimes relativos à organização do processo eleitoral pode 
ser punida com pena de prisão até 5 anos. 

11. ILÍCITO ELEITORAL 
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11.2.2 Crimes Relativos à Campanha Eleitoral 

Ver artigos 155º a 161º 

Violação dos deveres de neutralidade e imparcialidade; 

Utilização indevida de nome, denominação, sigla ou símbolo; 

Violação da liberdade de reunião e manifestação; 

Dano em material de propaganda eleitoral; 

Desvio de correspondência; 

Propaganda no dia da eleição; 

Denúncia caluniosa. 

A prática de crimes relativos à campanha eleitoral pode ser punida com pena 
de prisão até 8 anos. 

11.2.3 Crimes relativos ao Sufrágio e ao Apuramento 

Ver artigos 162º a 183º 

Voto fraudulento; 

Voto plúrimo; 

Violação do segredo de voto; 

Admissão ou exclusão abusiva do voto; 

Impedimento do sufrágio por abuso de autoridade; 

Abuso de funções; 

Coacção e artifício fraudulento sobre o eleitor; 

Coacção relativa a emprego; 

Corrupção eleitoral; 

Não exibição fraudulenta da urna; 

11. ILÍCITO ELEITORAL
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Mandatário infiel; 

Introdução fraudulenta do boletim na urna e desvio desta ou de boletins 
de voto; 

Fraudes de membros de mesa de assembleia de voto ou de 
escrutinadores;

Obstrução à fiscalização; 

Recusa de receber reclamação, protesto ou contraprotesto; 

Perturbação ou impedimento de assembleia de voto ou de apuramento; 

Presença indevida em assembleia de voto ou assembleia de apuramento 
geral;

Não comparência de forças policiais; 

Entrada abusiva de forças policiais na assembleia de voto; 

Falsificação de boletins, actas da assembleia de voto ou de apuramento 
geral, ou documentos relativos à eleição; 

Atestado falso de doença ou deficiência física; 

Fraudes na assembleia de apuramento geral. 

11.3 CONTRAVENÇÕES

Ver artigos 184º a 203º 

As contravenções relativas à organização do processo eleitoral e à campanha 
eleitoral podem ser punidas com pena de prisão até 6 meses  ou com multa  até 
1 000 000 patacas. 

11. ILÍCITO ELEITORAL 
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11.4 ACTOS DE CORRUPÇÃO E FRAUDE

Ver Lei n.º 10/2000, de 14 de Agosto 

Compete ao Comissariado contra a Corrupção, no âmbito do recenseamento 
eleitoral e das eleições: 

praticar actos de investigação e de inquérito em casos de corrupção e 
de fraude; 

limitar e prevenir a prática de actos de corrupcão e de fraude, 
realizando acções de sensibilização para o público. 

11. ILÍCITO ELEITORAL
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