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Tudo o que precisa saber sobre 
identificação com fotografia para as eleições 
autárquicas inglesas de maio de 2023
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Na quinta-feira, 4 de maio de 2023, 
ocorrerão eleições autárquicas em toda 
a Inglaterra

Para estas eleições, precisará trazer 
consigo um documento de identificação 
com fotografia para poder votar num 
local de voto.

Este folheto explica que formas de 
identificação com fotografia são aceites 
para poder votar. Explica também como 
requerer um documento de identificação 
de eleitor gratuito, conhecido como 
Certificado de Recenseamento Eleitoral, 
caso precise de um.
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Como me 
egistar 

posso r

a votar?
par

Para poder votar nas eleições, deve inscrever-se para votar 
até às 23h59 de segunda-feira, 17 de abril de 2023.

Se nunca se registou, se mudou recentemente de morada 
ou mudou de nome, registe-se para votar online em 
www.gov.uk/register-to-vote. Pode também inscrever-se 
preenchendo um formulário de inscrição.

Se precisar de ajuda para se inscrever para votar, ou quiser solicitar 
um formulário de inscrição, contacte a sua autarquia local.

Para encontrar os dados de contato da sua autarquia local, visite 
electoralcommission.org.uk/voter ou ligue para nossa linha de 
apoio no 0800 328 0280.

http://www.gov.uk/register-to-vote
https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter
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Para que 
eleições vou 

votar?

Na Quinta-feira 4 de Maio de 2023, terão lugar em 230 concelhos 
de Inglaterra eleições autárquicas que incluirão a autoridade 
camarária, o presidente da câmara e das freguesias.

Para se informar se se realizarão 
eleições na sua área, consulte 
electoralcommission.org.uk/voterID

  Ou ligue para a nossa linha 
de apoio 0800 328 0280.

https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/voter-id
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Que formas de 
identificação 
posso usar 
para votar?

Só precisará mostrar um 
documento de identificação 
com fotografia, mas precisa 
ser a versão original e não 
uma fotocópia.

Pode usar qualquer um dos seguintes documentos de identificação 
com fotografia aceites para poder votar num local de voto.

Viagens 
internacionais 

Passaporte

Viagens locais

Certos cartões 
de viagem 
concessionários

Condução e 
estacionamento 

•  Licença de 
condução (incluindo 
licença provisória)

•  Distintivo azul

Comprovativo 
de idade

Cartão de identidade 
com marca Pass  
(Esquema de Padrões 
Comprovativos de 
Idade)

Outros 
documentos 
emitidos pelo 
governo

•  Documento 
de imigração 
biométrico

•  Bilhete de 
Identidade 
Militar

•  Cartão de 
identidade 
Nacional
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Se tiver um documento de identificação com fotografia aceite que 
esteja desatualizado, ainda o poderá usar para votar num local de voto 
se a parecença da fotografia ainda se mantiver.

Se ainda não possuir um documento de identificação com fotografia 
que seja aceite ou não tem a certeza se a sua identificação com 
fotografia ainda se parece consigo, poderá solicitar um documento 
de identificação de eleitor gratuito, conhecido como Certificado de 
Recenseamento Eleitoral.

Precisa estar inscrito para votar antes de solicitar um Certificado de 
Recenseamento Eleitoral. Ao se inscrever para votar, ser-lhe-á pedido 
um documento com fotografia ou perguntar-lhe-ão se deseja solicitar 
um Certificado de Recenseamento Eleitoral.

Para obter mais informação sobre os documentos 
de identificação aceites para votar consulte 
electoralcommission.org.uk/voterID.

  Ou ligue para a nossa linha 
de apoio 0800 328 0280.

https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/voter-id
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Requerer um 

Certificado de 

Recenseamento 

Eleitoral 

 

25

 

O data limite para requerer um Certificado de 
Recenseamento Eleitoral para usar nas eleições Termina 
às 17h de terça-feira, 25 de abril, mas deve solicitar com 
a maior brevidade, caso a autoridade da autarquia local 
precise conferir alguns dados consigo.

Pode requerer um Certificado de Recenseamento Eleitoral 
online em voter-authority-certificate.service.gov.uk

Também se pode  inscrever preenchendo um formulário de inscrição e 
enviando-o aos escritórios da sua autarquia local. Poderá igualmente 
inscrever-se pessoalmente nos escritórios da sua autarquia local.

Se precisar de ajuda para requerer um Certificado de Recenseamento 
Eleitoral ou quiser requerer um formulário de inscrição, entre em 
contato com a sua autarquia local. Para obter os dados de contato, 
visite electoralcommission.org.uk/voter ou ligue para a nossa linha 
de apoio no 0800 328 0280.

https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter
http://voter-authority-certificate.service.gov.uk
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Que informação devo fornecer 
ao requerer um Certificado de 
Recenseamento Eleitoral?
Ao requerer um Certificado de Recenseamento Eleitoral, precisará 
apresentar o seu:

• Nome • Data de Nascimento

• Morada • Número da Segurança Social

Se não tiver ou souber o seu Número da Segurança Social, poderá 
ainda inscrever-se. A autoridade da sua autarquia contactá-lo-á para 
solicitar uma prova alternativa da sua identidade.

Precisará também de enviar uma fotografia com o seu pedido de 
inscrição. Os requisitos para a fotografia são semelhantes aos 
requisitos para uma fotografia de passaporte.

Para obter mais informação sobre os requisitos 
consulte electoralcommission.org.uk/voterID

  Ou ligue para a nossa linha 
de apoio 0800 328 0280.

https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/voter-id
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O que 

acontecerá no 

local de voto?

Ao chegar ao local de voto, será recebido por um funcionário que 
lhe pedirá :

1. O seu nome e a sua morada para os procurar no registo eleitoral

2. O seu documento de identidade com fotografia, e verificará se 
é aceitável 

3. Caso o seu documento de identidade for aceitável, dar-lhe-ão o seu 
boletim de voto e indicar-lhe-ão uma cabine de voto onde o poderá 
preencher, como de costume.

No local de voto existe uma área privada que se encontra à sua 
disposição, caso queira que o seu documento de identificação com 
fotografia seja visto em privado. Esta pode ser uma sala aparte, ou 
uma área separada por uma divisória de privacidade, dependendo do 
local de voto.

Os funcionários do local de voto encontram-se ali para o ajudar. Se 
precisar de assistência a qualquer momento, é só pedir.
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Existem   

outras 

formas 

de votar?
Votar por Correio postal
Não precisa apresentar um 
documento de identificação com 
fotografia ao votar por correio postal.

Para requerer votar por correio postal, precisará preencher 
um formulário de requerimento de voto por correio postal e 
assegurar-se que este chegue à sua autoridade camarária 
local até às 17h de terça-feira, 18 de abril de 2023.

Receberá o seu boletim de voto por correio. Preencha e devolva o seu 
boletim de voto, certificando-se que deixa tempo suficiente para que 
chegue aos escritórios da sua autarquia local até às 22:00 de quinta-
feira, 4 de maio. Se não conseguir enviar o seu boletim de voto postal 
a tempo, poderá levá-lo ao seu local de voto ou aos escritórios da sua 
autarquia local no dia da votação.

Votar por procuração
(permitir que alguém da sua confiança vote em seu nome)

Para requerer o voto por procuração, preencha um formulário 
de inscrição e envie-o à sua autarquia local para que chegue 
até às 17h de terça-feira, 25 de abril de 2023.

A pessoa que escolher para votar em seu nome precisará de votar 
no seu local de voto e terá de mostrar o seu próprio (dele ou dela) 
documento de identidade com fotografia para poder votar em seu 
nome. Esta pessoa precisará mostrar o seu documento de identificação 
(do eleitor) ao votar em seu nome.

Em caso de emergência em que não possa deslocar-se pessoalmente 
ao local de voto, poderá solicitar uma procuração de emergência até às 
17h00 de quinta-feira, 4 de maio.

Para mais informações ou para obter um formulário postal para requerer 
voto por procuração, consulte electoralcommission.org.uk/voter ou 
ligue para nossa linha de apoio no 0800 328 0280.

https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter
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Como posso 
obter mais 

informações?

Se tiver alguma dúvida ou quiser 
obter estas informações num 
formato acessível, consulte 
electoralcommission.org.uk/
voter, ligue para a nossa linha 
de apoio no 0800 328 0280 ou 
digitalise o código QR abaixo.

Este folheto foi produzido pela Comissão Eleitoral.

A Comissão Eleitoral é o órgão independente que supervisiona 
as eleições e regula o financiamento político no Reino Unido. 
Trabalhamos para promover a confiança do público no processo 
democrático e garantir a sua integridade.

Siga-nos em

@ElectoralCommUK

facebook.com/ElectoralCommissionUK

@ElectoralCommissionUK

http://facebook.com/ElectoralCommissionUK
https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter
https://twitter.com/ElectoralCommUK
https://www.instagram.com/electoralcommissionuk/?hl=en
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Já me increvi para votar?

Tenho um documento de 
identificação com fotografia?

Tenho um documento de 
identificação com fotografia 
para levar ao local de voto?

Se não, já requeri um 
documento de identificação 
de eleitor gratuito?

Já votei?

O prazo de inscrição para 
votar nas eleições autárquicas 
de 2023 termina às 23h59 de 
segunda-feira, 17 de abril.

O prazo para requerer um Certificado 
de Recenseamento Eleitoral para as 
eleições locais de 2023 termina às 
17h de terça-feira, 25 de abril.

Consulte electoralcommission.org.uk/voterID ou ligue para 
0800 328 0280 para obter mais informações sobre:

• Inscrever para votar

• Que documentos de identificação serão aceites para votar

• Como requerer um documento de identificação de eleitor gratuito

https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/voter-id

