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Região Administrativa Especial de Macau

Revisão da 
“Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da 

Região Administrativa Especial de Macau”

Apresentação do relatório do resultado da consulta

Conteúdo da 
revisão

Melhoria da 
regulamentação das 

actividades de 
campanha eleitoral

Reforço do combate 
ao ilícito eleitoral

Aperfeiçoamento 
dos trabalhos do 
órgão eleitoral

Aperfeiçoamento dos 
requisitos para a 
candidatura e das 

disposições sobre a 
incompatibilidade 

dos deputados
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Introdução de uma definição clara do conceito de 
propaganda eleitoral e das actividades eleitorais
Introdução de uma definição clara do conceito de 
propaganda eleitoral e das actividades eleitorais

Introdução de entidades de apoio às candidaturas 
e o regime de declaração das actividades eleitorais
Introdução de entidades de apoio às candidaturas 
e o regime de declaração das actividades eleitorais

Introdução da exigência de auditoria e revisão ao 
limite das despesas
Introdução da exigência de auditoria e revisão ao 
limite das despesas

A melhoria da 
regulamentação das 

actividades de 
campanha eleitoral
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A melhoria da 
regulamentação 

das actividades de 
campanha eleitoral

Principais opiniões

• A maioria das opiniões concorda com a orientação da revisão; 

• Atenções centradas  na  definição e distinção de actividades de propaganda eleitoral, na 
supervisão da propaganda na internet e nos media sociais. 

• Atenções centradas no âmbito de declaração e sua fiscalização, de modo a evitar que 
um acto de “corrupção eleitoral” se torne num acto “legalizado”. 

• Reforço no controlo da fiscalização das despesas de candidatura; o Governo deve 
subsidiar as despesas de auditoria  e reduzir o limite máximo das despesas de 
candidatura. 
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Introdução de uma definição clara do conceito de 
propaganda eleitoral e das actividades eleitorais

• Definir de forma clara a propaganda eleitoral;

• Clarificar a forma e os tipos de propaganda eleitoral;

• Proposta a regulamentação das publicidades comerciais 
através da internet e das aplicações. 

A melhoria da 
regulamentação 

das actividades de 
campanha eleitoral

Introdução de entidades de apoio às candidaturas e o regime 
de declaração das actividades eleitorais

• Propõe-se que seja exigido ao candidato,  ao membro da comissão de candidatura e ao 
apoiante da candidatura a declaração das actividades de propaganda eleitoral antes da 
sua realização;

• Exigir à pessoa colectiva da entidade  de apoio eleitoral ou aos candidatos a declaração 
da organização de refeições, viagens  ou outras actividades que atribuam regalias 
durante o período de campanha eleitoral; 

• O conteúdo das declarações é publicitado nas plataformas electrónicas; 

• Foi proposta a obrigação de declaração e a não exclusão da responsabilidade criminal 
em situações ilegais. 

A melhoria da 
regulamentação 

das actividades de 
campanha eleitoral
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Introdução da exigência de auditoria e revisão 
ao limite das despesas

• Propõe-se que as contas eleitorais tenham de ser confirmadas 
por auditores, e o resumo das contas divulgado; 

• Através de critérios científicos, vai ser equacionada a dimensão 
da população, o número de eleitores e a situação do 
desenvolvimento económico para se definir um limite de 
despesas mais adequado. 

A melhoria da 
regulamentação 

das actividades de 
campanha eleitoral

Introdução do regime de responsabilidade 
penal das pessoas colectivas 
Introdução do regime de responsabilidade 
penal das pessoas colectivas 

Permitir a aplicação da Lei Eleitoral a 
factos ocorridos no exterior 
Permitir a aplicação da Lei Eleitoral a 
factos ocorridos no exterior 

Reforço do 
combate ao ilícito 

eleitoral

2
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Reforço do 
combate 
ao ilícito 
eleitoral

Principais opiniões

• A grande maioria dos serviços concorda com a  orientação da revisão;

• Questionada a efectividade da dissuasão na aplicação de multas;

• As pessoas singulares que praticam actos ilícitos em nome de
pessoas colectivas assumem ou não as responsabilidades penais;

• Questionada a proposta da operacionalidade da aplicação da “Lei 
eleitoral”  a factos ocorridos no exterior. 

• Proposta a introdução de responsabilidade de ilícitos criminais 
e contravenções às pessoas colectivas;

• Proposta a inclusão de mais sanções; 

• Proposta no sentido que a responsabilização penal da pessoa 
colectiva não exclua a responsabilização dos actos da pessoa 
singular .

Reforço do 
combate 
ao ilícito 
eleitoral

Introdução do regime de responsabilidade penal 
das pessoas colectivas 
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• Proposta a definição de forma clara que aponta para que o 
“Regime eleitoral” seja aplicável a factos constitutivos de 
crime ou contravenções, praticados fora da RAEM.

Permitir a aplicação da Lei Eleitoral a factos 
ocorridos no exterior 

Reforço do 
combate 
ao ilícito 
eleitoral

Constituição da CAEAL com antecedênciaConstituição da CAEAL com antecedência

Introdução de representantes do Ministério Público na 
constituição do CAEAL
Introdução de representantes do Ministério Público na 
constituição do CAEAL

Clarificar o mecanismo de tratamento de recursos da 
organização das comissões de candidatura
Clarificar o mecanismo de tratamento de recursos da 
organização das comissões de candidatura

Definir as entidades responsáveis para o tratamento 
dos casos de contravenções
Definir as entidades responsáveis para o tratamento 
dos casos de contravenções

Definir a eficácia jurídica das orientações eleitorais publicadas 
em jornais e no website das eleições da Assembleia Legislativa
Definir a eficácia jurídica das orientações eleitorais publicadas 
em jornais e no website das eleições da Assembleia Legislativa

Aperfeiçoamento 
dos trabalhos do 
órgão eleitoral
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• Reconhecimento geral do conteúdo da alteração; 

• Opiniões consideram que a CAEAL deveria passar a ser uma 
entidade permanente;

• Proposta a integração na CAEAL de um representante do 
Comissariado Contra a Corrupção

Aperfeiçoamento 
dos trabalhos do 
órgão eleitoral

Principais opiniões

• Proposta a constituição da Comissão de Assuntos 
Eleitorais da Assembleia Legislativa com antecedência, 
no ano anterior à data das eleições 

Aperfeiçoamento 
dos trabalhos do 
órgão eleitoral

Constituição da CAEAL com antecedênciaAperfeiçoamento 
dos trabalhos do 
órgão eleitoral
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• Proposta o aumento do número dos membros 
da CAEAL, para que sejam introduzidos 
representantes do Ministério.

Introdução de representantes do Ministério 
Público na constituição da CAEAL

改善選舉
組織工作

Aperfeiçoamento 
dos trabalhos do 
órgão eleitoral

Clarificar o mecanismo de tratamento de recursos 
da organização das comissões de candidatura

• Propõe-se que os mandatários das comissões de candidatura 
possam impugnar a decisão proferida pela entidade competente 
recorrendo directamente para o Tribunal de Última Instância, sem 
necessidade de reclamação prévia;

• Propõe-se ainda  que o período que medeia  entre a data da 
constituição da comissão de candidatura e da apresentação das 
candidaturas seja prolongado adequadamente. 

改善選舉
組織工作

Aperfeiçoamento 
dos trabalhos do 
órgão eleitoral
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Definir as entidades responsáveis para o 
tratamento dos casos de contravenções

• Propõe-se que sejam a CAEAL, o Comissariado contra 
a Corrupção e o Corpo de Polícia de Segurança 
Pública as entidades responsáveis pelo tratamento das 
contravenções. 

改善選舉
組織工作

Aperfeiçoamento 
dos trabalhos do 
órgão eleitoral

Definir a eficácia jurídica das orientações 
eleitorais publicadas em jornais e no website 
das eleições da Assembleia Legislativa

• Propõe-se que as orientações emitidas pela CAEAL 
tenham carácter vinculativo após publicação em 
jornais e no website das eleições da Assembleia 
Legislativa

改善選舉
組織工作

Aperfeiçoamento 
dos trabalhos do 
órgão eleitoral
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Aperfeiçoamento dos 
requisitos para a candidatura 
e das disposições sobre a 
incompatibilidade dos 
deputados

Limitar a acumulação de funções e de 
candidatura dos deputados em determinadas 
situações

Limitar a acumulação de funções e de 
candidatura dos deputados em determinadas 
situações

4

Principais opiniões

• A grande maioria das opiniões concorda com o 
aperfeiçoamento dos requisitos para a 
candidatura dos deputados e as disposições sobre 
incompatibilidade dos deputados.

Aperfeiçoamento dos 
requisitos para a candidatura 
e das disposições sobre a 
incompatibilidade dos 
deputados
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Limitar a acumulação de funções e de 
candidatura dos deputados em determinadas 
situações

完善議員的
參選條件及
兼任規定

• Vão ser revistas na Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa a 
capacidade eleitoral passiva dos candidatos e as disposições sobre a 
incompatibilidade dos deputados, de modo a evitar conflitos de 
estatuto e de interesse. 

Aperfeiçoamento dos 
requisitos para a candidatura 
e das disposições sobre a 
incompatibilidade dos 
deputados

• Impedimento de candidatura a eleição suplementar  a deputados que renunciam ao 
mandato:

• Criação do “regime de caução da eleição”;

• Redução de ruído perturbador produzido pelos veículos de propaganda;

• Reforço da sensibilização eleitoral;

• Atenção focada na questão do exercício de voto dos portadores de deficiência; 

• Alteração da metodologia para a constituição da Assembleia Legislativa;

• Escolha pelos eleitores das assembleias de voto e votação no exterior;

• Numa situação de infracção à Lei de um membro da lista de candidatura,  é declarada nula 
a eleição do candidato dessa lista 

Outras 
opiniões

5
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Proposta de não elegibilidade da pessoa que tiver renunciado, na 
legislatura, ao mandato de deputado, na eleição suplementar para 
o preenchimento de vaga de deputado. 

A ser estudada a alteração do respectivo artigo para que a 
caução produza os respectivos efeitos.

Outras 
opiniões 
admitidas 

Região Administrativa Especial de Macau

Revisão do projecto da  “Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Administrativa Especial de Macau”

Apresentação

Muito 
obrigado




