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O domingo 26 de maio de 2019
celebram-se eleições ao Parlamento Europeu.
Quem pode votar?
Você tem direito a votar se é cidadão sueco e você é ou tem sido domiciliado
na Suécia. Também tem direito a votar se é cidadão de outro país da UE, mas
domiciliado na Suécia e inscrito no censo eleitoral.

As pessoas com direito a votar receberão um cartão de
eleitor
As pessoas com direito a votar receberão um cartão de eleitor por correio
postal três semanas antes das eleições. No cartão constará o nome, endereço
e os horários de abertura do seu local de votação. Também incluirá exemplos
de locais de votação antecipada. Se você não tiver o seu cartão de eleitor pode
pedir outro da administração municipal o da Junta Eleitoral.
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Em primeiro lugar você votará a um partido. O nome do partido consta na
cédula de votação. Se você não encontrar a cédula do seu partido, poderá
escrever o nome do partido numa cédula em branco. Lembre-se de escrever
legível.
Voto preferencial

Se você quer que algum candidato especial do partido seja eleito, poderá
marcar a caixa diante do nome do candidato na cédula de votação. Somente
poderá marcar um candidato. Também poderá fazer uma votação preferencial
escrevendo o nome do partido e do candidato numa cédula em branco.

Votação
Vote no seu local de votação no dia das eleições em 26 de maio

Você só poderá votar no local de votação indicado no cartão de eleitor. O local
somente estará aberto no dia das eleições. Ao votar no seu local de votação
marcarão o seu nome no censo eleitoral e o seu voto será depositado na urna.
Votação antecipada no seu município ou em outro município

Você poderá votar antecipadamente em qualquer local de votação em todo
o país. A votação antecipada começará aproximadamente três semanas antes
do dia das eleições e continuará até o dia das eleições. Poderá encontrar a
informação sobre onde votar antecipadamente na sua administração municipal
ou em www.val.se.
Deverá levar o seu cartão de eleitor para votar antecipadamente.

Röstkort och information från Valmyndigheten

Votar a um partido

Öppna och kontrollera uppgifterna på röstkortet

Em todos os locais de votação mais nas sedes dos partidos políticos poderá
encontrar cédulas de votação.

Mer information

Cédulas de votação

På Valmyndighetens webbplats www.val.se hittar du mer information
om valet och hur du kan rösta. Där kan du också beställa material för
att brevrösta från utlandet.

Portugisiska / Português

Votar

Votar desde o estrangeiro

Se você encontra-se no estrangeiro poderá votar por correio ou votar em
muitas embaixadas e consulados suecos. Para votar por correio deverá dispor
de um material especial que pode pedir da Junta Eleitoral, dos municípios,
embaixadas ou consulados.

Ajuda a votar
Votar através de um representante

Se você não pode ir a um local de votação, devido a doença, incapacidade ou
idade, poderá votar através de um representante. Também poderá usar um
representante se você estiver detido ou em prisão. Para votar através de um
representante é necessário dispor de um material especial que deve pedir do
município ou da Junta Eleitoral.
As seguintes pessoas podem atuar como representantes:
•
•
•
•

marido, esposa ou parceiro de união estável
as crianças, netos, pais ou irmãos do marido, esposa ou parceiro de união
estável
os profissionais que cuidam de você ou lhe ajudam com assuntos pessoais
empregados no centro de detenção ou a prisão

O representante deve ter mais de 18 anos e mostrar o documento de identidade.
Recoletor de votos móvel

Se você não conhecer a ninguém que possa ser o seu representante, o
município pode organizar para um recoletor de votos ir a sua casa.

Deverá provar a sua identidade
Para poder votar deverá provar a sua identidade. Se as pessoas que recebem
o seu voto não lhe conhecem, deverá mostrar um documento de identidade,
por exemplo uma carteira de habilitação ou passaporte. Se você não tiver um
documento de identidade, outra pessoa pode atestar a sua identidade.
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Agenda das eleições da UE em 2019
11 de abril

A primeira data de enviar um voto por correio desde o
estrangeiro.

26 de abril

O seu direito de votar será decidido em base aos dados do
registo de domiciliação da Autoridade Tributária.

2 de maio

A primeira data para votar em embaixadas e consulados
suecos no estrangeiro.

8 de maio

Começará a votação antecipada na Suécia.

26 de maio

O dia das eleições.
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