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The Future
Of Government

Texto Introdutório

A APDC publica este ano um conjunto de Client Stories dos seis setores em análise
no 29º Digital Business Congress: Energy, Commerce, Government, Insurance,
Manufacturing e Media. Algumas delas contam com a colaboração da Nova
School of Business and Economics e da Católica Lisbon School of Business &
Economics.
O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise detalhada e estruturada de
casos concretos paradigmáticos e ilustrativos das mudanças que estão a ocorrer
nas empresas, num quadro de transformação para o digital.
Todas as Client Stories serão publicadas apenas em formato digital, de forma
faseada, na sequência da sua apresentação no Congresso da APDC, durante as
várias sessões sobre “The Future of Government”. Pretende-se desta forma mostrar
que é possível transformar os negócios com sucesso e preparar o futuro, inspirando
todas as organizações a acelerar o processo de transição rumo ao digital.
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Voto Electrónico nas Eleições para o Parlamento Europeu de 2019
Cristina Frutos, António Ventura

O art.º 8.º, n.º 1, da Lei Orgânica n.º 3/2018, de 17 de agosto, prevê de forma Em cumprimento dos princípios fundamentais do nosso Direito Eleitoral, o Voto
expressa que a Secretaria‐Geral da Administração Interna – Administração Eletrónico foi concebido no respeito pelos princípios:
Eleitoral (SGAI/AE), «No próximo ato eleitoral para o Parlamento Europeu (…) (1) Oficiosidade e obrigatoriedade – O sistema garantiu que o universo dos

pode promover a implementação, a título experimental, do Voto Eletrónico eleitores para o distrito de Évora foi extraído da base de dados do
presencial, em pelo menos 10 concelhos nacionais, sendo os votos contabilizados no recenseamento eleitoral;
apuramento dos resultados.».

(2) Universalidade – O sistema abrangeu todos os cidadãos que gozam de
capacidade eleitoral no distrito de Évora.

Conforme supra referenciado, a habilitação legal do Voto Eletrónico em Évora (3) Confidencialidade do voto ‐ O sistema garantiu a confidencialidade absoluta
decorre quer da Lei Orgânica n.º 3/2018, de 17 de agosto, quer da Lei n.º 70/2018, do sentido de voto do eleitor;

de 31 de dezembro, que aprovou as Grandes Opções do Plano para 2019, a qual (4) Unicidade ‐ O sistema assegurou o cumprimento do princípio «um eleitor, um
em sede de “Participação cívica e democrática”, a coberto de iniciativas de voto»;
alteração legislativa de reforço da participação democrática no processo eleitoral (5) Fiabilidade ‐ O sistema forneceu resultados exatos, ou seja, os resultados
já aprovadas pelo Governo, previu:

apurados têm de corresponder ao sentido de voto expresso pelos eleitores;
(6) Voto pessoal e presencial – O sistema acautelou o cumprimento do artigo

(1) A desmaterialização os cadernos eleitorais;

49.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa, nos termos do qual «O

(2) A Implementação do projeto‐piloto do Voto Eletrónico presencial no distrito de exercício do direito de sufrágio é pessoal e constitui um dever cívico», e do artigo
Évora.

121.º, nº 3, também da Lei Fundamental, que dispõe que «O direito de voto no
território nacional é exercido presencialmente»;

Fonte: relatório final de projecto da SGMAI “PVEE_DocApoio_07.001 - Relatorio AR_Versao Final”
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Voto Electrónico nas Eleições para o Parlamento Europeu de 2019

Voto Eletrónico no Distrito de
Évora
Solução composta por:
(a) Identificação do eleitor e verificação da
elegibilidade em tempo real num único posto
(b) Voto eletrónico: máquinas de voto com registo em
papel
(c) Voto em Mobilidade

Âmbito:
•
•
•
•

•
•
•

Os eleitores podem votar em qualquer mesa de voto no
distrito (Voto em Mobilidade)
A máquina de voto imprime uma cópia do voto em
papel, mantido para efeitos de auditoria
Gravação de áudio guia para garantir a acessibilidade
de eleitores invisuais
Zoom e contraste melhorado para eleitores com visão
reduzida
Formação efetuada a 1,500 colaboradores
Cabines de voto com acessibilidade garantida para
cadeiras de rodas
…

Único, Pessoal, Directo, Presencial, Secreto, Inclusivo
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Voto Electrónico nas Eleições para o Parlamento Europeu de 2019

O Voto Eletrónico foi articulado com o projeto de cadernos eleitorais

As mesas de voto eletrónico, constituídas nos termos previstos da lei,

desmaterializados (CED), que permitiu aos eleitores do distrito de Évora votar em

funcionaram, assim, de forma independente e supletivamente às 185 mesas de

qualquer secção de Voto Eletrónico instalada no distrito ou na secção de voto

voto tradicional, permitindo assim ao eleitor optar por votar utilizando a

tradicional onde se encontrava recenseado, já que todas as mesas partilhavam

modalidade de votação tradicional ou a modalidade de votação eletrónica.

eletronicamente um registo único de eleitor centralizado através da aplicação
CED, que era atualizado em tempo real à medida que os eleitores procediam à

Tendo o Voto Eletrónico uma forte componente tecnológica e de utilização de sistemas

votação.

de informação, houve necessidade de assegurar formação nesses sistemas e nos
procedimentos associados aos cerca de 1.500 membros de mesa do distrito de Évora que

Por se tratar de um Voto Eletrónico e ser essencial garantir a sua credibilidade e

exerceram funções no dia do ato eleitoral, incluindo delegados de listas e funcionários

fiabilidade, o sistema adotou o modelo Voter‐Verifiable Paper Audit Trail

das Juntas de Freguesia e das Câmaras Municipais.

(VVPAT), emitindo um comprovativo de voto em papel (em tudo semelhante ao
boletim de voto tradicional), também ele dobrado em quatro pelo eleitor e

Para apoio à formação e ao dia das eleições estiveram envolvidas direta e indiretamente

entregue ao presidente da mesa para ser introduzido numa urna de voto idêntica

nas diversas áreas de apoio/suporte, nomeadamente logística, instalações de rede e

à tradicional.

comunicações, formadores, técnicos de apoio local, técnicos de comunicações, Contact
Center (para o plano de contingência), equipas de apoio às Eleições e ao Piloto de Voto

O Voto Eletrónico foi implementado no distrito de Évora e contou com a

Eletrónico, em Évora, no TagusPark (Lisboa) e em Contumil (Porto), bem como as forças

instalação de 47 mesas de Voto Eletrónico (num total de 94 urnas informáticas),

de segurança (GNR e PSP) e a PJ, num total de 620 pessoas.

em 25 freguesias dos 14 concelhos do distrito. Em todo o distrito, mantiveram‐se as
urnas de voto tradicional.

Fonte: relatório final de projecto da SGMAI “PVEE_DocApoio_07.001 - Relatorio AR_Versao Final”
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Voto Electrónico nas Eleições para o Parlamento Europeu de 2019
Resultados:

Com a utilização do Cadernos Eleitorais

33,29% dos eleitores votaram
em secções de voto
eletrónico
Voto
Eletrónico tiveram em média mais
97% de eleitores do que as mesas

evitar a
impressão de 643 mil folhas de
papel A4 (3,2 toneladas)
Desmaterializados foi possível

Em termos relativos, as mesas com

Informação em

tempo real das
afluências

de voto tradicional

Voto acessível em todas as secções
com Voto Eletrónico, em cumprimento com a
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos
das Pessoas com deficiência

MENU

Apuramento de resultados
imediato
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Voto Electrónico nas Eleições para o Parlamento Europeu de 2019
Sabia que…

voto em mobilidade
permitiu ao eleitor votar em
qualquer secção de voto
O

Opção por votação
eletrónica ou tradicional,
ambas disponíveis em todas as secções de voto

independentemente da área de recenseamento

impressão de
comprovativo de Voto Eletrónico em
A

Maior

proteção do eleitor

formato papel (VVPAT) permite a

auditoria do processo a
100%

dissociação da
identificação do eleitor
do sistema de voto, garantiu o
voto secreto
Total

Garantida a

MENU

unicidade do voto
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Voto Electrónico nas Eleições para o Parlamento Europeu de 2019
Curiosidades…

O Voto Eletrónico foi implementado no distrito

47 mesas de
Voto Eletrónico (94 urnas
informáticas), espalhadas por todos os
concelhos do distrito (em 25

Formados mais de 1.500
membros de mesa

de Évora contou

freguesias dos 14 concelhos do distrito)

população teve oportunidade de
testar o sistema antes
do dia eleitoral

A

recursos envolvidos
superou as 620 pessoas

Total de
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