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Projeto Piloto de Voto Eletrónico no Distrito de Évora - Divulgação à população
da abertura das secções de Voto Eletrónico - Dia 18 de maio a partir de 16,30h.

Exmo. Senhor(a) Presidente da Câmara Municipal

vvvv

No próximo dia 18 de maio irá realizar-se o segundo ensaio geral às infraestruturas e sistemas de
informação de suporte ao Projeto de Voto Eletrónico no Distrito de Évora, estando prevista a
realização, na parte da tarde do dia 18, de testes e simulações de votação com recurso ao sistema
de Voto Eletrónico, encontrando-se os membros de mesa das secções de voto no local onde as
mesmas irão funcionar no dia 26 de maio, dias das eleições para o Parlamento Europeu 2019.
Conforme proposto pela Sr.ª Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Dr.ª Isabel
Oneto, durante a reunião ocorrida com V. Ex.ª e os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, no
âmbito do Roteiro de Apresentação do Projeto Piloto de Voto Eletrónico, é de extrema importância
que este ensaio geral do dia 18 de maio seja aberto à população, nas secções de voto eletrónico,
permitindo-se desta forma que o cidadão possa conhecer, experimentar e testar previamente o
sistema de Voto Eletrónico. Com esta medida, pretende-se que sejam ultrapassados eventuais
receios, sendo também dada a possibilidade aos Membros de Mesa efetuaram uma avaliação dos
conhecimentos e da experiência adquiridos durante as formações teórica e prática já realizadas.
Assim, todas as seções de voto eletrónico instaladas no município estarão abertas ao público no
próximo dia 18, após as 16h30, de modo a permitir aos cidadãos eleitores, caso assim o entendam,
conhecer e testar o sistema de voto eletrónico, simulando o voto nos equipamentos de voto
eletrónico instalados nessas secções de voto. Para o efeito, salienta-se que os espécimes de boletins
não terão a designação das candidaturas.
Solicita-se assim a V. Ex.ª os seus melhores ofícios para divulgação à população da abertura das
secções de Voto Eletrónico após as 16h30 do próximo dia 18 (sábado), convidando os eleitores a
participarem neste ensaio do projeto de Voto Eletrónico e sublinhando o seu carácter meramente
simulador.
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Com os melhores cumprimentos,
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Secretário Geral-Adjunto da Administração
Eleitoral

Joaquim Morgado
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