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第十條

頒授的形式

一、“卓越表現教師”榮譽每年由教育暨青年局組織公開

表彰儀式進行頒授，並通過社會傳播媒介公佈獲頒授教師的名

單。

二、獲頒授“卓越表現教師”榮譽的教師將獲邀參與教育經

驗分享及教學理念傳承的相關活動。

第十一條

補充規定

每年於學校提名教師期開始前，教學人員專業委員會訂定有

關教師提名、其後評審及頒授榮譽的特定指引。

終 審 法 院

公 告

澳門特別行政區行政長官選舉結果

二零一四年八月三十一日舉行了澳門特別行政區行政長

官的選舉。鑒於在法定期限內沒有提起司法上訴，現根據經第

12/2008號法律和第11/2012號法律修改的第3/2004號法律通過

的《行政長官選舉法》第九十五條第二款規定，確認選舉的總核

算結果，並宣佈當選的候選人。

二零一四年九月二日

終審法院院長 岑浩輝

Artigo 10.º

Forma de atribuição

1. A menção de «Professor Distinto» é atribuída em cerimónia 
pública de louvor, anualmente organizada pela Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude, sendo publicitada a lista 
dos docentes contemplados, através dos meios de comunicação 
social.

2. Os docentes contemplados com a menção de «Professor 
Distinto» serão convidados a participar em actividades sobre a 
partilha de experiências educativas e a transmissão de noções 
de ensino.

Artigo 11.º

Regulamentação subsidiária

O Conselho Profissional do Pessoal Docente formula, anual-
mente e antes do início do prazo para proposição dos docentes 
pelas respectivas escolas, orientações específicas atinentes à 
proposta dos docentes e subsequente apreciação e atribuição 
das menções.

TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Proclamação

Resultado da Eleição para o cargo de Chefe do Executivo
da Região Administrativa Especial de Macau

Realizada a eleição para o cargo de Chefe do Executivo da 
Região Administrativa Especial de Macau no dia 31 de Agosto 
de 2014 e atendendo a que, decorrido o prazo legal, nenhum 
recurso contencioso foi interposto, reconhece-se o resultado de 
apuramento geral da eleição e proclama-se o candidato eleito, 
nos termos do n.º 2 do artigo 95.º da Lei Eleitoral para o Chefe 
do Executivo, aprovada pela Lei n.º 3/2004, com as alterações 
introduzidas pelas Lei n.º 12/2008 e Lei n.º 11/2012.

2 de Setembro de 2014.

O Presidente do Tribunal de Última Instância, Sam Hou Fai.

––––––––––

行政長官選舉的選舉結果

Resultado da Eleição para o cargo de Chefe do Executivo

總核算結果

Resultado de apuramento geral

總數

N.º Total

百分率（%）

Percentagem
(%)

已登記選委會委員總數 

Membros da Comissão Eleitoral inscritos

400
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總數

N.º Total

百分率（%）

Percentagem
(%)

已投票之選委會委員

Membros da Comissão Eleitoral votantes

396 99.00%

無投票之選委會委員

Membros da Comissão Eleitoral não votantes

4 1.00%

空白票

Votos em branco  

13 3.28%

廢票

Votos nulos

3 0.76%

有效票

Votos validamente expressos

380 95.96%

候選人取得之有效票數目

Votos validamente expressos obtidos por candidato

候選人姓名

Nome do candidato

總數

N.º Total

百分率（%）

Percentagem                            

(%)

崔世安

CHUI SAI ON FERNANDO

380 100.00%

當選的候選人

Candidato eleito

當選人姓名

Nome do candidato eleito

總數

N.º Total

百分率（%）

Percentagem                            

(%)

崔世安

CHUI SAI ON FERNANDO

380 95.96%
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