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Bem-vindo a Elections ACT – a Comissão Eleitoral de ACT 

Elections ACT é a comissão eleitoral para o ACT. É uma autoridade estatutária independente 
responsável pela: 

• realização de eleições e referendos para a Assembleia Legislativa do ACT; 
• determinação das circunscrições eleitorais para o ACT; e 
• prestação de aconselhamento e serviços eleitorais a uma vasta gama de clientes. 

Eleições para a Assembleia Legislativa do ACT 

No ACT, nosso parlamento é chamado Assembleia Legislativa do ACT (ACT Legislative 
Assembly). Ela tem 17 Membros que fazem as leis para o ACT. O partido que ganha o apoio 
da maioria dos Membros eleitos para a Assembleia Legislativa forma o governo. O líder da 
Assembleia é chamado o Ministro-Chefe (Chief Minister) e é eleito pelos Membros da 
Assembleia.   

Há três eleitorados no ACT  – Ginninderra, Brindabella e Molonglo. Ginninderra e Brindabella 
elegem cinco Membros cada um para a Assembleia Legislativa enquanto Molonglo, que tem 
o maior número de eleitores, elege sete Membros.  

As eleições para a Assembleia Legislativa do ACT são realizadas cada quatro anos no 
terceiro sábado de outubro. A votação nesta eleição é obrigatória para todos os homens e 
mulheres que vivam no ACT, tenham 18 anos de idade ou mais e sejam cidadãos 
australianos.  Através da votação você estará ajudando a escolher as pessoas que melhor 
representarão os seus interesses na Assembleia Legislativa do ACT. Seu voto é secreto e 
somente você saberá em quem votou. 

Cadastre-se para votar 

Seu nome deve constar dos cadernos eleitorais (a lista dos eleitores) para você poder votar. 
Você pode pedir para incluir seu nome nos cadernos eleitorais quando completar 16 anos, 
mas não pode votar até fazer 18 anos. 

Se tiver direito a votar e ainda não estiver cadastrado, você pode cadastrar-se online no site 
da Comissão Eleitoral Australiana em www.aec.gov.au 

De outro modo, você pode obter um formulário de requerimento de cadastro de Elections 
ACT, agência dos correios e balcões de atendimento de Canberra Connect. Complete o 
formulário e envie-o para a Australian Electoral Commission.  

Também deve informar a Comissão Eleitoral se mudar de endereço ou de nome. Pode fazer 
isto usando o mesmo formulário ou online em www.aec.gov.au 

Votar em uma eleição da Assembleia Legislativa do ACT 

A forma mais fácil de votar é ir ao centro de votação mais próximo que é normalmente uma 
escola pública. Ali o seu nome será riscado da lista eleitoral e você poderá votar. A votação 
na Austrália é secreta, por isso são fornecidas partições para votação onde você pode votar 
com privacidade. Quando tiver votado, você coloca seu boletim de voto dentro da urna 
selada. As urnas não são abertas até o encerramento da votação às 18h00min. 

http://www.aec.gov.au/
http://www.aec.gov.au/
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Se você não vai estar em Canberra no dia da eleição, Elections ACT também tem centros de 
votação pré-eleição abertos junto aos principais shoppings em Canberra durante 3 semanas 
antes da eleição. Nos centros de votação pré-eleição você pode escolher votar 
eletronicamente ou usando um boletim de voto. Seu voto continua confidencial. 

A votação postal está disponível para os votantes que estarão ausentes de Canberra no dia 
da eleição ou durante o período de 3 semanas pré-eleição. A votação postal também está 
disponível para os votantes que estiverem confinados a casa por motivo de doença ou 
fragilidade. 

Referendos para a Assembleia Legislativa do ACT 

Um referendo é realizado quando a Assembleia Legislativa aprova uma lei exigindo que os 
votantes indiquem os seus pontos de vista sobre uma determinada questão ou proposta.  

Antes da realização de um referendo, é fornecida informação aos votantes para explicar a 
proposta e os argumentos pró e contra. Então, os eleitores votam da mesma forma como 
para uma eleição. Um referendo pode ser realizado com uma eleição para a Assembleia 
Legislativa ou por si mesmo. 

Redistribuição das circunscrições eleitorais 

Antes de cada eleição da Assembleia Legislativa, Elections ACT redefine as circunscrições 
eleitorais (redistribution) com a finalidade de assegurar que, tanto quanto possível, cada 
eleitorado do ACT obtenha representação na Assembleia Legislativa proporcionalmente ao 
número de eleitores desse eleitorado. 

A Lei Eleitoral estabelece que o ACT deve ser dividido em 3 eleitorados distintos com 
7 Membros da Assembleia Legislativa a serem eleitos de um eleitorado e 5 Membros de cada 
um dos restantes dois eleitorados.  

A consulta pública é uma parte importante do processo de redistribuição e os eleitores têm 
várias oportunidades para fazer sugestões ou comentários.  

Prestação de aconselhamento e serviços eleitorais  

Elections ACT fornece aconselhamento sobre questões eleitorais a uma ampla gama de 
clientes incluindo o Ministro, Membros da Assembleia Legislativa, partidos políticos, 
candidatos, Serviço Público do ACT, organizações e público em geral.  

Elections ACT está disponível para ajudar a realizar eleições livres e justas para clubes e 
outras organizações numa base de pagamento por serviço prestado desde que 
determinadas condições sejam cumpridas. Contudo, Elections ACT NÃO se envolverá em 
qualquer eleição em que: 

• sejam permitidos votos por procuração; 
• a votação seja por levantamento de mãos; ou 
• a confidencialidade do voto possa estar comprometida. 

Elections ACT fornece sessões educacionais a escolas e grupos comunitários particularmente 
em relação à explicação do sistema de votação usado para as eleições da Assembleia 
Legislativa do ACT,  conhecido como o sistema de votação Hare-Clark.  

Contate-nos: 

Fone: 6205 0033 (Serviço de Tradução e Intérpretes - TIS 131 450) 

Email: elections@act.gov.au 


