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Aceda online

Registe-se para votar

É rápido e fácil preencher este formulário em
gov.uk/register-to-vote
Registar-se para votar
Pode registar-se para votar se for:

• Residente (a viver habitualmente) no Reino Unido

e ter 16 anos ou mais (mas não poderá votar antes
de ter 18 anos).

Deve também ser:

• Um cidadão britânico, irlandês ou da União Europeia, ou
• Um cidadão da Commonwealth que tenha autorização para entrar ou

permanecer no Reino Unido ou que não necessite de tal autorização.

Demora apenas alguns minutos e é mais rápido e mais fácil de preencher online.
Devem ser fornecidas todas as informações solicitadas neste formulário (exceto se mencionado de outro modo)
senão a sua inscrição poderá ser adiada.

1

O seu nome e endereço
Nome(s) próprio(s)
Apelido
O seu endereço

Código postal
Vive noutro endereço?

Não

Sim

Se sim, não necessita de nos indicar este endereço agora, mas poderemos pedir-lhe mais informações mais tarde.
Número de telefone (opcional)
E-mail (opcional)
Fornecer o seu endereço de e-mail será uma forma rápida e fácil de contactá-lo sobre a sua inscrição.

Informações incorretas
Se tivermos imprimido informações incorretas, por favor risque e escreva a informação correta.

2

A sua nacionalidade
Se tem mais que uma nacionalidade, indique-as todas.
(Desconhece a sua nacionalidade? Veja a secção 7)

3

(mais informações Pág. 4)

Mudou de residência nos últimos 12 meses?
Não

Sim

Se sim, indique qual o endereço anterior onde residiu durante o último ano ou a sua inscrição poderá ser adiada.

Código postal
Se este era um endereço no estrangeiro, estava registado no Reino Unido como um eleitor no estrangeiro?

Não

Sim

( Barcode goes here )
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4

É a única pessoa com idade igual ou superior a 16 anos que reside no seu endereço atual? (opcional)
Sim, sou a única pessoa com idade igual ou superior a 16 anos a residir neste endereço.

5

(mais informações Pág. 4)

A sua data de nascimento
Se desconhece a sua data de nascimento, assinale se é:
D

6

D

M

M

A

A

A

A

Menor de 18 anos

18-75

Idade igual ou superior a 76 anos

(Desconhece a sua data de nascimento? Veja a secção 7)

(mais informações Pág. 4)

O seu número de Segurança Social
Pode encontrá-lo na sua folha de vencimentos ou em documentos oficiais sobre impostos, pensões ou subsídios.
(Desconhece o seu número de Segurança Social? Veja a secção 7)

7

Desconhece a sua nacionalidade, data de nascimento ou número de Segurança Social? Diga-nos porquê
Se não puder fornecer estes dados, poderemos pedir-lhe outra documentação antes do processamento da sua inscrição.

8

Alterou o seu nome?
Indique-nos o seu nome anterior mais recente (opcional).

Diga-nos a data em que alterou o seu nome (opcional).
D

9

D

M

M

A

A

A

(mais informações Pág. 4)

A

Não pode votar pessoalmente
Se não for possível dirigir-se pessoalmente à assembleia de voto no dia da votação, escolha como pretende votar e iremos enviar-lhe
um formulário de inscrição ou pode descarregar um formulário de inscrição em yourvotematters.co.uk

Por correio

Por procuração (alguém vota em seu nome)

10 O registo aberto
O registo aberto é um extrato do registo eleitoral, mas não é utilizado para eleições. Pode ser obtido por qualquer pessoa e é frequentemente
utilizado para confirmar dados de nome e endereço.
(mais informações P4)

Assinale se não pretender que o seu nome e endereço sejam incluídos no registo aberto

11 Declaração
Atualmente resido neste endereço. Tanto quanto é do meu conhecimento, a informação neste formulário é verdadeira.
Compreendo que as informações que forneci no presente formulário serão utilizadas no registo eleitoral.
Compreendo que, se não efetuar uma inscrição para registo quando tal me for exigido, posso pagar uma multa de £80. Compreendo que é um
crime fornecer informações falsas de forma consciente neste formulário e se for condenado posso ser preso até seis meses e/ou incorrer no
pagamento de uma multa sem limite máximo.

Assinatura

Data de hoje

D

D

M M

A

A

A

A

Se necessitar de ajuda para preencher o presente formulário
contacte-nos utilizando os dados na Pág. 1.

( Barcode goes here )
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A sua nacionalidade
Se tem mais que uma nacionalidade, inclua-as todas. Só pode registar-se para votar no Reino Unido se for um cidadão britânico, irlandês ou da
União Europeia ou um cidadão da Commonwealth que tenha autorização para entrar e permanecer no Reino Unido ou que não necessite de tal
autorização. Podemos necessitar de provas adicionais sobre a sua nacionalidade ou podemos verificar a sua
nacionalidade ou a sua situação de imigração em relação aos registos do governo.

É a única pessoa com idade igual ou superior a 16 anos que reside no seu endereço atual?
Não é obrigatório responder a esta questão. Contudo, todos os anos o seu gabinete de registo eleitoral envia cartas para todas as residências
para ajudar a garantir que todas as pessoas estão registadas para votar. O seu gabinete de registo eleitoral pode não necessitar de enviar tais
cartas para a sua residência num futuro próximo se os informou de que é a única pessoa com idade igual ou superior a 16 anos a residir no seu
endereço atual.

A sua data de nascimento
Se desconhece a sua data de nascimento, informe a data que colocou nos documentos oficiais (por exemplo, no seu passaporte ou carta de
condução) ou assinale uma das caixas. A sua data de nascimento identifica-o, confirma a sua elegibilidade para votar e pode ser utilizada para
convocar pessoas para serem jurados em processos judiciais.

Alterou o seu nome?
Por exemplo, pode ter-se casado e alterado o seu nome. Não é obrigatório fornecer-nos detalhes da sua alteração de nome, mas isso irá
ajudar-nos a identificá-lo. Se esta informação não for fornecida, poderá necessitar de fornecer documentação adicional.

O registo aberto
Existem dois registos. Porquê? Utilizando as informações recebidas do público, os serviços de registo mantêm dois registos - o registo
eleitoral e o registo aberto (também denominado "registo editado").
O registo eleitoral
O registo eleitoral enumera os nomes e os endereços de todos os que
se encontram registados para votar nas eleições públicas.
O registo é utilizado para fins eleitorais, tal como garantir que apenas
as pessoas elegíveis podem votar. É também utilizado para outros fins
limitados especificados na lei, tais como:
detetar crimes (ex.: fraude)
convocar pessoas para os serviços de jurado
verificação de pedidos de crédito.

•
•
•

O registo aberto
O registo aberto é um extrato do registo eleitoral, mas não é utilizado em
eleições. Pode ser obtido por qualquer pessoa, empresa ou organização.
Por exemplo, é utilizado por empresas e instituições de caridade para
confirmar dados de nome e de endereço. O seu nome e endereço serão
incluídos no registo aberto exceto se solicitar que os mesmos sejam
removidos. Remover os seus dados do registo aberto não afeta o seu
direito de votar.

Se considera que ter o seu nome ou endereço nos registos pode afetar a sua segurança, poderão existir outras opções disponíveis para si. Em
determinadas circunstâncias, pode registar-se sem que o seu nome e endereço sejam apresentados nos registos. Para obter mais informações,
contacte o seu serviço de registo eleitoral. Pode encontrar o endereço do mesmo na Pág. 1 deste formulário. Pode encontrar mais informações
de ambos os registos e como podem ser utilizados em gov.uk/register-to-vote

Declaração de privacidade
Só utilizaremos as informações que nos fornece para fins eleitorais. Tratamos as informações pessoais com segurança e cumprimos a legislação
de proteção de dados. Não iremos fornecer informações pessoais sobre si ou quaisquer informações pessoais que possa fornecer sobre outras
pessoas a nenhum terceiro nem a outras organizações exceto se obrigados por lei.
A base legal para recolher as informações neste formulário é que as mesmas são necessárias para o desempenho de uma tarefa realizada
no interesse público e no exercício de uma autoridade oficial conforme o Serviço de Registo Eleitoral, de acordo com o estabelecido na Lei de
Representação da Povo (Representation of the People Act) de 1983 e regulamentos associados.
Algumas das informações recolhidas neste formulário são classificadas como dados pessoais de categoria especial. Isto é realizado por razões
de interesse público substancial conforme estabelecido na Lei de Representação do Povo de 1983 e regulamentos associados. Para processar
este tipo de informações, o Responsável pelo Tratamento de Dados deve possuir um documento de política relevante que determine como serão
tratadas estas informações.
O Serviço de Registo Eleitoral é o Responsável pelo Tratamento de Dados: <<ERO name>> <<ERO address>> <<ERO telephone>>
Deve consultar o Aviso de Privacidade na <<web>> para obter mais informações relativas ao tratamento de dados pessoais.

Problemas com o formulário?

Contacte o seu serviço de registo eleitoral se necessitar de ajuda para compreender ou preencher este formulário – ou se necessitar deste
formulário impresso em caracteres grandes ou noutro formato. Pode encontrar o endereço do mesmo na Pág. 1 deste formulário.

( Barcode goes here )

ITR-E-PT

Pág.4

