
 

 

 

Inscrição no Voto Antecipado em Confinamento obrigatório 
Presidente da República 2021 

 

 

Apesar do trabalho e esforços desenvolvidos e do cumprimento de todos prazos, 
acabou por ficar inviabilizada a possibilidade do exercício de voto antecipado por 
parte dos utentes do nosso Lar. 

Sem que isso nos traga qualquer consolo, lamentamos ter constatado que a situação 
anómala que ocorreu, também se verificou na esmagadora maioria dos Lares: por 
exemplo, em Vila Nova de Gaia, somente em 4 dos cerca de 50 Lares do Concelho foi 
realizada essa votação antecipada. 

Entendemos ser nosso dever, no mínimo, apresentar uma reclamação formal junto 
das Entidades competentes, o que foi feito ontem através dos nossos Serviços 
Jurídicos. 

Em anexo, abaixo, pode consultar-se o teor dessa reclamação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Administração Eleitoral do Ministério da Administração Interna  

Serviços da Segurança Social  

 Ex.mos Srs.,   

Fui mandatada pela minha cliente, a ATRPT - Associação de Trabalhadores e Reformados da Portugal 

Telecom, com sede na Rua do Almada, 157/161 4050-037 Porto para, junto de Vªs Excias, formalizar 

reclamação, obter esclarecimentos e solução, quanto ao voto antecipado dos utentes do Centro Social 

Arcanjo Gabriel – ATRPT.  

Dos Factos - ocorridos entre 14 e 17 de Janeiro de 2021:  

• Como sabemos, ao abrigo da legislação aplicável e que regulamenta o Estado de Emergência (cfr. 

Decreto nº 3-A/2021 de 14 de Janeiro, em vigor) estão em confinamento obrigatório, os cidadãos 

residentes em estruturas residenciais para idosos, nomeadamente para efeitos do exercício do direito de 

voto antecipado na eleição do Presidente da Républica, e  

• Como também sabemos, foi disponibilizada uma plataforma para registo dos eleitores e permitir o voto 

antecipado.  

• Acontece, porém, que durante o período de inscrição na plataforma do MAI, ocorreram falhas 

continuadas que inviabilizaram a inscrição dos utentes;  

• Com retorno da seguinte informação: “o eleitor não reúne as condições legais para a inscrição nesta 

modalidade de votação” (!!??)  

• O sistema remetia para um contacto da Segurança social - que nunca aconteceu, por impossibilidade de 

concretização da comunicação, imputável e da responsabilidade da Segurança Social;  

• A solicitação enviada pela ATRPT, através de comunicação eletrónica, para o endereço que o sistema 

identificou, nunca obteve resposta.  

• Por fim, a resposta à reclamação apresentada junto da CNE (nos termos infra) é pouco (ou nada) 

esclarecedora.  

Posto isto,  

1. Não pode, a ATRPT, deixar de veementemente lamentar a forma como o sistema não funcionou, 

inviabilizando o exercício do voto, antecipado e em segurança, dos utentes da Estrutura Residencial, nos 

termos previstos; e  

2. Solicita, com a maior brevidade e em tempo, informem como deve proceder no sentido de assegurar o 

exercício do direito de voto aos utentes desta Estrutura Residencial, de forma segura e adequada.  

Junto: anterior comunicação, junto da CNE e respetiva resposta  

Na expectativa da V/ resposta,   

Com os melhores cumprimentos,  

Margarida Granwehr de Sousa  
   

Advogada  


