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 CANDIDATURAS 

 
 

Ver artigo 29.º 

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

 

1 APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

Ver artigos 16.º, 23.º, 29.º, 30.º, 30.o-A 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 Presidente da 
CAEAL, subscrito pelo mandatário da comissão de candidatura; 

� até 70 dias antes da data das eleições, nas instalações onde 
funciona a CAEAL. 

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 da Candidatura (Formulário CAEAL21) e do 
Boletim de Identificação Completa do Candidato (Formulário 
CAEAL22) 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 Boletim de Identificação Completa do 
Candidato (Formulário CAEAL23 ou Formulário CAEAL24) 
subscrito por cada um dos candidatos, declarando com 
sinceridade que aceitam a candidatura, defendem a Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau da República Popular 
da China, são fiéis à Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China e que não se encontram em 
nenhuma situação de não elegibilidade. 

� 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; 

� apresentação de documento comprovativo de depósito de 25 000 
patacas por transferência bancária, livrança ou cheque visado. A 
consulta sobre o pagamento do respectivo montante pode ser 
feita no aviso afixado nas instalações da CAEAL ou na página 
oficial na Internet das Eleições da Assembleia Legislativa.  

 

Nota: A CAEAL restituirá o montante acima referido ao mandatário da 
candidatura, com excepção das candidaturas que obtiveram um 
número de votos inferior ao número previsto na Lei, 10 dias após a 
publicação do mapa do resultado das eleições no Boletim Oficial da 
RAEM. 
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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. 
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2 ADMISSÃO DAS CANDIDATURAS 

Ver artigos 29.° e 31.° a 33.° 

Compete à CAEAL 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; 

� decidir sobre a perda do estatuto de candidato. 

Nos 2 dias subsequentes ao termo do prazo para apresentação de 
candidaturas, a CAEAL afixa nas instalações onde funciona, 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, a CAEAL notifica o mandatário da candidatura, no mínimo 
com dois dias de antecedência, para suprir as irregularidades ou substituir os 
candidatos inelegíveis até ao sétimo dia subsequente ao termo do prazo de 
apresentação de candidaturas, sem prejuízo do mesmo poder ser feito por 
iniciativa do próprio mandatário, dentro de prazo idêntico. 

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 da CAEAL ser desfavorável. 

A decisão será tomada pela CAEAL até ao nono dia após o termo do prazo 
de apresentação de candidaturas. 
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3 LISTA PROVISÓRIA 

Ver artigos 34.° a 38.° 

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

Das decisões da CAEAL podem os mandatários reclamar no prazo de 3 dias. 
A CAEAL 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 da CAEAL, 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. 
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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 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 a CAEAL, a relação completa das candidaturas definitivamente 
admitidas, com a identificação completa dos candidatos.  
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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 à CAEAL pelo mandatário da 
candidatura. 

Qualquer candidato tem o direito de desistir até ao terceiro dia anterior ao da 
eleição, devendo a desistência ser comunicada à CAEAL 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. 

 

7 PERDA DO ESTATUTO 

Ver artigo 47.° -A 

Se, após a publicação do edital com a relação completa das candidaturas 
definitivamente admitidas, mas antes de a CAEAL remeter ao TUI o mapa oficial 
com o resultado da eleição, por factos comprovados, um candidato não defende a 
Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da 
China, não é fiel à Região Administrativa Especial de Macau da República 
Popular da China ou está abrangido por qualquer inelegibilidade, a CAEAL deve 
tomar decisão urgente sobre a perda do respectivo estatuto de candidato.  
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