
        

                                         
                                                Câmara Municipal 

ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 

26 DE SETEMBRO DE 2021 

Exercício do Voto Antecipado no Território Nacional 

ELEITORES ESTUDANTES  

Cidadãos Eleitores recenseados no território nacional estudantes de uma instituição de ensino situada em distrito, região autónoma ou 

ilha diferentes do Município em que se encontrem recenseados e, por esse motivo, impossibilitados de se deslocar à Assembleia de Voto 

no dia da eleição (26 de setembro de 2021) 

COMO FAÇO PARA VOTAR ANTECIPADAMENTE? E QUANDO?  

 

 

Até ao dia 06 de setembro, deve requerer ao Presidente da 

Câmara Municipal do Município onde está recenseado, por meios 

eletrónicos ou por via postal, a documentação para votar. 

Junto com o requerimento (cujo modelo se encontra do lado direito) 

deve enviar: 

• Cópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão, ou outro 

documento identificativo como Carta de Condução ou Passaporte; 

• Declaração emitida pela direção do estabelecimento de ensino que 

ateste a sua admissão ou frequência. 

 

 

 

Até ao dia 09 de setembro, o eleitor recebe a seguinte documentação: 

 Três Boletins de Voto:  

 Um boletim de voto branco para a Assembleia de Freguesia 
 Um boletim de voto amarelo para a Assembleia Municipal 
 Um boletim de voto verde para a Câmara Municipal 
 Dois envelopes, um azul e um branco 
 Devolução da documentação anteriormente enviada à Câmara Municipal. 

ENTRE 13 a 16 DE SETEMBRO, o Presidente da Câmara Municipal da área do estabelecimento de ensino, ou o Vereador 

credenciado, agenda a deslocação ao estabelecimento de ensino que frequenta para recolher o seu voto. 

Na posse dos boletins de voto, dos envelopes e do documento comprovativo do impedimento, o eleitor: 

Preenche os boletins de voto, de preferência com caneta própria, em condições que garantam o segredo de voto, e dobra-os  

 em quatro          

  Introduz os boletins de voto no envelope branco que fecha         

  Introduz o envelope branco e o documento comprovativo do impedimento dentro do envelope azul, e fecha-o      
 

O envelope azul, depois de preenchido de forma legível, é lacrado e assinado pelo eleitor e pelo Presidente da Câmara ou pelo Vereador credenciado. Este entrega 

ao eleitor o recibo comprovativo do exercício do direito de voto.  

 

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de 

______________________________ 

 

ASSUNTO: Eleição para os Órgãos das Autarquias Locais – 26 de setembro de 2021. 

Voto antecipado. Requerimento 

 

____________Nome completo do eleitor______________________, com o n.º de 

identificação civil _______________________, inscrito no recenseamento eleitoral na 

Freguesia de _______________________________________ desse Município, nos 

termos do n.º 1 do art.º 120.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, na sua redação 

atual, vem requerer a V. Ex.ª o envio da documentação necessária ao exercício do direito 

de voto antecipado para a seguinte morada: 

                               morada da residência do estudante)__________________ 

 

Para o efeito, remete-se, nos termos da lei, os seguintes documentos: 

• Cópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão, ou outro documento identificativo 

como Carta de Condução ou Passaporte; 

• Declaração emitida pela direção do estabelecimento de ensino que ateste a sua 

admissão ou frequência 

 

Com os melhores cumprimentos 

__________________________________________________________ 

                                                          (assinatura) 

 

NOTA: Este requerimento tem de dar entrada na Câmara Municipal o mais tardar até 

06 de setembro 
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