
        

                                         
                                                Câmara Municipal 

ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

24 DE JANEIRO DE 2021 

Exercício do Voto Antecipado no Território Nacional 

VOTO ANTECIPADO EM MOBILIDADE   

Cidadãos Eleitores recenseados no território nacional que pretendam exercer o seu direito de voto antecipadamente, numa Mesa de Voto 

em mobilidade, por si escolhida  

COMO FAÇO PARA VOTAR ANTECIPADAMENTE? E QUANDO?  

 

 

Entre 10 e 14 de janeiro, deve manifestar essa intenção à 

Administração Eleitoral da Secretaria Geral do Ministério da 

Administração Interna, por via postal ou por meio eletrónico - 

https://www.votoantecipado.mai.gov.pt/ - indicando, para o efeito, o 

nome completo, data de nascimento, número do seu documento de 

identificação civil, morada, mesa de voto antecipado em mobilidade 

onde pretende exercer o seu direito de voto (1), e o endereço de correio 

eletrónico ou contacto telefónico. 

 

(1) Para o exercício do voto antecipado em mobilidade são constituídas, pelo 

menos, uma mesa em cada Município do Continente e das Regiões Autónomas dos 

Açores e da Madeira 

 

 
No dia 17 de janeiro, deve comparecer na mesa de voto antecipado por si escolhida, identificando-se através da apresentação do seu 

documento de identificação civil, e indicando a sua freguesia de inscrição no recenseamento eleitoral.  

No ato da votação receberá um Boletim de Voto e dois envelopes, um azul e um branco. 

Preenche o boletim de voto e dobra-o em quatro  

  Introduz o Boletim no envelope branco que fecha  

  Introduz o envelope branco dentro do envelope azul e fecha-o         

 

O envelope azul é preenchido de forma legível e selado com uma vinheta de segurança. O Presidente da Mesa entrega ao eleitor o duplicado da vinheta 

aposta no envelope que serve de comprovativo em como este exerceu o seu direito de voto 

CONFIRME A SUA SITUAÇÃO DE ELEITOR  

• Na página da internet da Câmara Municipal da Figueira da Foz, no link https://www.cm-figfoz.pt/pages/1162, no subtítulo «Consulte a situação de 

eleitor» 

• Na Junta de Freguesia do seu local de residência.  

•Através de SMS (gratuito) para 3838, com a mensagem:  

RE (espaço) número de BI/CC (espaço) data de nascimento=aaaammdd Ex: RE 72386718 19820803  
•Na Internet: www.recenseamento.mai.gov.pt 

Modelo Requerimento 

Via Postal 

Exmo. Senhor 

Secretário Geral do 

Ministério da Administração 

Interna 

Praça do Comércio – Ala 

Oriental 

1149-015 Lisboa 

 

ASSUNTO: Eleição do Presidente da República – 24 de janeiro de 2021. 

Voto antecipado em mobilidade. 

 

 

____________Nome completo______________________, nascido a       /     /      , 

com o n.º de identificação civil __________________, residente 

em_______________________________, com o endereço de correio eletrónico 

_____________________________, e telefone/telemóvel _______________, vem 

manifestar a intenção de votar antecipadamente na Mesa de Voto Antecipado em 

mobilidade de ____________________________________. 

 

Com os melhores cumprimentos 

__________________________________________________________ 

                                                          (assinatura) 

 

 

NOTA: Este modelo tem de dar entrada na SGMAI até ao dia 14 de janeiro 

https://www.sg.mai.gov.pt/
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia2_fT36ThAhVB1-AKHW4TCmoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.esquerda.net/artigo/cne-considera-ilegal-boletim-informativo-do-municipio-de-condeixa/50549&psig=AOvVaw3kf0zxfeFlUmSHg8GjmzAa&ust=1553859425844232
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