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VOTAÇÃO ELETRÓNICA 

INSTRUÇÕES 
 
 
 
Órgãos a eleger 
Como Membro Efetivo inscrito(a) nos Cadernos Eleitorais, poderá votar para eleger os órgãos da Ordem dos 
Engenheiros (mandato 2019-2022) segundo as respetivas Especialidade e Especialização, bem como segundo o 
distrito de domicílio registado nos ficheiros da Ordem, utilizando os respetivos boletins de voto da seguinte 
forma: 
 

Boletins de voto para os Órgãos Nacionais 

Boletim 
de voto 

n.º 
Cargos ou Órgãos a eleger Restrições 

1 Bastonário e Vice-Presidentes  

2 Assembleia de Representantes  

3 Conselho Fiscal Nacional  

4 Conselho Jurisdicional  

5 Conselho de Admissão  
e Qualificação Segundo a(s) respetiva(s) Especialidade(s) 

6 Conselho Nacional de Colégio 

7 Comissão de Especialização Votação restrita aos Engenheiros Especialistas, nas Especializações 
com, pelo menos, 20 membros registados, segundo a(s) respetiva(s) 
Especialização(ões) 

 

Boletins de voto para os Órgãos Regionais e Locais  

Boletim 
de voto 

n.º 
Órgãos a eleger Restrições 

8 Mesa da Assembleia Regional  

9 Conselho Diretivo  

10 Conselho Fiscal  

11 Conselho Disciplinar  

12 Conselho Regional de Colégio Segundo a(s) respetiva(s) Especialidade(s) 

13 Delegação Distrital Votação restrita aos membros inscritos nas Regiões Norte, Centro e 
Sul 

 
Em conformidade com as normas estatutárias, a eleição dos órgãos acima enumerados é feita em lista fechada 
(escolhendo apenas uma lista em cada boletim de voto) exceto a eleição do Conselho de Admissão e Qualificação 
(boletim de voto n.º 5), que é feita em lista aberta (escolhendo, simultaneamente, dois candidatos, 
independentemente das listas em que concorram). 
 

 

 

 

 

 

 



 
VOTAÇÃO ELETRÓNICA PELA INTERNET 

 
 

Poderá votar eletronicamente pela internet entre as 00h00 (zero horas) do dia 30 de janeiro e as 20h00 (vinte 

horas) do dia 9 de fevereiro de 2019 (hora continental), através de diversos dispositivos – computadores, tablets 

e smartphones – e de sistemas operativos: no mínimo, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, OS X, Android 

5.1.1 ou superior e IOS 8.4 ou superior. Está garantida, no mínimo, a compatibilidade com os seguintes 

navegadores (browsers): Internet Explorer 10 ou 11, Edge 42 ou superior, Firefox 38.x ou superior, Chrome 34.x 

ou superior, Safari 8.x ou superior e Chrome 48.x (versão com compatibilidade garantida para dispositivos 

móveis). 

Para efeitos de votação eletrónica pela internet, foi enviada uma carta de PIN confidencial (invólucro fechado 

contendo o seu código PIN secreto, pessoal e intransmissível) que deverá conservar em segurança até ao 

momento da votação. 

Este código PIN, em conjunto com dados da sua identificação pessoal que lhe serão pedidos pelo sistema, dar-lhe-

á acesso reservado à votação eletrónica, através de uma ligação segura facultada no Portal da Ordem dedicado a 

estas eleições. Poderá aceder diretamente ao Portal das Eleições em 

 

http://eleicoes2019.ordemengenheiros.pt/pt/votacao/votacao-eletronica 

 

ou através do destaque publicado na página inicial do Portal da Ordem dos Engenheiros em 

http://www.ordemengenheiros.pt. Siga as instruções fornecidas e os passos requeridos na própria página de 

votação eletrónica. 

 

http://www.ordemengenheiros.pt/

