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Eleições para a Assembleia Legislativa 

    閱後請傳閱予有需要的選民。相關資料亦可於選舉網站 www.elections.gov.mo下載。

Após a leitura, passe estas bases de programa para outros eleitores interessados. Estas informações podem ser 
descarregadas do sítio: www.elections.gov.mo

請於立法會選舉投票日（2009年9月20日星期日）上午9時至晚上9時，攜同你的澳門永久性

居民身份證到指定的投票地點行使你的投票權。

No dia 20 de Setembro de 2009, dia das eleições para a Assembleia Legislativa, entre as 9:00 e 21:00 horas, é 
favor de dirigir-se à assembleia de voto previamente determinda, munido do seu Bilhete de Identidade de Residente 
Permanente para exercer o seu direito de voto.

查詢投票地點的方法：

·致電 28 920 920；

·瀏覽選舉網站 www.elect ions.gov.mo；

·利用各區“城市指南”電腦插入本人的身份證；

·親臨政府資訊中心、各區市民服務中心或民政總署服務站。

Formas para a consulta do local de votação:
·  Telefone n.º: 28 920 920;
·  Sítio das eleições www.elections.gov.mo;
·  Introdução do BIRP nos Quiosques de “Guia da Cidade” de diversas zonas de Macau;
·  Dirigir-se ao Centro de Informações ao Público, aos vários centros de prestação de serviços ao público ou aos 

postos de atendimento e informação do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais.



Carta aberta para os eleitores Regime Eleitoral da Assembleia Legislativa

Estimados eleitores:

1. Num  abrir e fechar dos olhos, A Região Administrativa 
Especial de Macau (RAEM) contará já com uma história de 10 
anos e a Assembleia Legislativa, enquanto órgão legiferante da 
RAEM terá brevemente a sua 4ª legislatura, circunstância 
histórica esta que temos a honra de ser testemunhas, 
testemunhando a construção e evolução da RAEM e, a 
concretização da inovadora política de “Um País, Dois 
Sistemas”.

2. Como um dos órgãos de poder da RAEM, à Assembleia 
Legislativa compete produzir, alterar leis, examinar e aprovar as 
propostas de orçamento apresentadas pelo Governo, definir, com 
base nas propostas do mesmo, os elementos essenciais do regime 
tributário, e, ouvir e debater o relatório sobre as linhas de acção 
governativa apresentadas pelo Chefe do Executivo, bem como 
receber e tratar as queixas apresentadas pelos residentes de 
Macau. Pelo que, as actividades da Assembleia Legislativa estão 
relacionadas com a vida quotidiana da população.

3. Em 20 de Setembro, os eleitores de Macau elegerão, por 
sufrágio directo, 12 deputados para a nova legislatura da 
Assembleia Legislativa. Para que os eleitores tenham um pleno e 
aprofundado conhecimento das candidaturas, ao abrigo do 
disposto no artigo 81º da Lei Eleitora da Assembleia Legislativa 
da RAEM, a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia 
Legislativa publicita as presentes bases de programas políticos 
das candidaturas, por a forma a que os eleitores tenham acesso às 
informações necessárias ao exercício do seu direito de voto.

4. O Desenvolvimento da sociedade depende da participação 
de cada um de nós e o exercício do direito de voto é, não só um 
direito, mas também um dever  histórico. Devemos participar na 
selecção dos nossos representantes, valorizando o poder do voto. 
Que seja dado o seu valioso contributo para o desenvolvimento 
de Macau.

5. Votemos nos representantes nossos! Votem no dia 20 de 
Setembro!

6. De frisar que o seu voto é secreto. A sua escolha é sagrada! 
Vote com consciência!

各位選民：

一.  轉瞬間，澳門特別行政區已踏入十年的歷

程，而作為特區的立法機關，立法會亦即將進入第

四屆，你和我有幸成為這段歷史的證人，見證著澳

門特別行政區的建立與發展，見證「一國兩制」創

舉的實踐。

二.  作為特別行政區內的一個權力機關─立

法會，主要負責制定及修改法律、審核及通過政府

提出之財政預算案；並根據政府之提案決定稅收。

此外，立法會亦聽取行政長官之施政報告及進行辯

論，接受澳門居民提出之申訴及作出處理。由此可

見，立法會的工作與市民生活息息相關。

三.  在今年九月二十日，全澳門的選民將透過

一人一票方式選出組成新一屆立法會中的十二名直

選議員。為了使選民對參選組別有全面及深入的理

解及認識，根據《澳門特別行政區立法會選舉法》

第八十一條之規定，立法會選舉管理委員會現公開

《候選名單政綱概要》，讓選民掌握行使投票權所

需之資訊。

四.  社會的發展，有賴你我的參與，行使投票

權是你我的權利，亦是我們的歷史使命，珍惜手中

票，齊來選代表，請用實際行動，為澳門的發展作

出你寶貴的貢獻。

五. “你我一票，齊選代表”，請於九月二十

日踴躍投票。

六.  請緊記：你所投的一票，絕對保密！請憑

良心、用行動落實你神聖的抉擇！

De acordo com a Lei Eleitoral da Assembleia Legislativa da 
RAEM, 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 se tenham inscrito 
de acordo com a Lei do Recenseamento Eleitoral, elegem doze 
deputados à Assembleia Legislativa.

No sufrágio indirecto, as pessoas colectivas representativas 
dos sectores respectivos, que tenham sido reconhecidos como 
pertencentes aos sectores há, pelo menos, 4 anos e adquirido 
personalidade jurídica há, pelo menos, 7 anos, estejam registadas 
na Direcção dos Serviços de Identificação e regularmente 
recenseadas nos termos da Lei de Recenseamento Eleitoral, 
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.

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.

根 據 《 澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 選 舉 法 》 的 規

定，選舉制度包括兩種選舉方式：直接選舉和間接

選舉。

在直接選舉中，年滿18周歲且為澳門特別行政

區永久性居民的自然人，按《選民登記法》的規定

作了登記，可在本屆立法會選舉中選出12名議員。

在間接選舉中，不同界別的法人代表，已在身

份證明局登記、獲確認屬於相關界別至少滿四年，

取得法律人格至少滿七年並按《選民登記法》的規

定作了登記，可在本屆立法會選舉中選出10名議員。

在兩種選舉中，得票數目轉換為議席的方法是：

把每張候選名單的得票數按名單內候選人的排名序

除以 1、2、4、8 及續後以一倍遞增之數，以此方

法先為各張候選名單的候選人計算出一個決定其能

否取得議席的商數，繼而將各個商數由大至小排列

，按大者先得原則進行議席配給，一個商數獲配給

一個議席，直至全部議席配給完盡為止。

為最後一個議席進行配給時，如果遇上商數相

同的情況，該議席配給予尚未取得議席的有關名單；

如果各張名單均已取得議席，該議席配給予得票較

多的有關名單；又如果各有關名單的得票數也相同，

則以抽籤方式決定。

在每一候選名單內，議席是按各候選人在該名

單內的次序分配。

立法會選舉管理委員會

二零零九年九月 

Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa

Setembro de 2009

致選民公開信 立法會選舉制度

政綱由各組別提供菲林印刷，
內容由各組別自行承擔責任。

Os presentes programas políticos são 
impressos com base nos fotolitos fornecidos 
pelas candidaturas e como tal o conteúdo é 

da responsabilidade de cada uma.












