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URL de acesso

• O Acesso à Plataforma de 

votação do Referendo é feito

através do seguinte URL:

https://voter-oa-

referendo.secured.vote/index.ht

ml#!?electionId=8a1a856d7a39

dfb6017a51cdf480000c

https://voter-oa-referendo.secured.vote/index.html#!?electionId=8a1a856d7a39dfb6017a51cdf480000c


Ecrã de “boas vindas”

• A figura ao lado mostra o ecrã de 

“boas vindas” da plataforma de 

votação.
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Ecrã “Mais Informação”

• Ao clicar no botão “Mais

Informação”, abre-se uma nova 

janela mostrando a página da 

Convocatória para o Referendo:

https://portal.oa.pt/ordem/referen

do/convocatoria-referendo-30-

de-junho-de-2021

Votar Rever Voto Ver Recibo
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Voltar Votar

https://portal.oa.pt/ordem/referendo/convocatoria-referendo-30-de-junho-de-2021


Ecrã de “Autenticação”

• Ao clicar no botão “Votar”, é 

apresentado o ecrã de login

• Aqui, deverão ser inseridas as 

credenciais de voto que foram

remetidas via e-mail/telemóvel:

• Id Eleitor

• Senha

• Ao clicar em “Autenticar” as 

credenciais serão validadas

• Caso não disponha das 
credenciais, poderá selecionar a 

opção “Recuperar credenciais

de voto” para iniciar o processo

de recuperação de credenciais. 

Receberá um e-mail com um 

novo “one-time-link” e uma nova 

SMS com a Senha.



Ecrã de “Informações”

• Ao clicar em “Informações” é 

mostrada uma janela de pop-up

contendo uma explicação

resumida sobre o processo de 
votação.

• Poderá fechar a janela de pop-

up clicando no botão para o 

efeito.

• É possível aceder a esta janela

em qualquer altura do processo

de votação.



Ecrã de “Autenticação incorrecta”

• Caso sejam inseridas credenciais

incorrectas, será apresentado

uma informação de erro.



Ecrã de “Votação”

• Ao autenticar correctamente, será

apresentada a Questão a 

referendar

• As opções de voto disponíveis

são:

• SIM

• NÃO

• Voto em Branco

• Invalidar Voto

• Apenas é possível escolher uma

das opções

• Ao clicar em “Alterar Voto”, 

qualquer escolha efetuada será

revertida, ficando novamente

todas as opções disponíveis para 

escolha

• Após escolher a opção desejada, 

deverá clicar no botão “Rever

Votação”



Ecrã “Votar” | Referendo – Pop-up com mensagem de aviso

• Caso o botão “Rever Votação” 

seja premido, sem ter sida

efetuada qualquer escolha, será

apresentada uma mensagem de 

aviso.



Ecrã “Rever voto” (1/2)

Detalhes do ecrã

• Página apresentada aos eleitores 

elegíveis para votação na Caixa 

de Previdência dos Advogados e 

Solicitadores 

• A figura ao lado é um exemplo

do ecrã “Rever Votação”, que 

mostrará a opção que foi 

selecionada.

• Caso selecione a opção “Alterar

Voto” regressará ao ecrã de 

votação onde poderá, 

novamente, alterar o sentido de 

voto.

‘SIM’ ou ‘NÃO’ ou ‘Voto em Branco’ ou ‘Invalidar Voto’



Ecrã “Rever voto” (2/2)

Detalhes do ecrã

• Página apresentada aos eleitores 

elegíveis para votação na Caixa 

de Previdência dos Advogados e 

Solicitadores 

• O botão “Confirmar Votação” 

apenas ficará disponível para 

escolha quando ativar a 

checkbox “Confirmo que 

pretendo submeter o meu voto e 

que tomei conhecimento que, no 

próximo ecrã “Ver Recibo”, terei a 

possibilidade de guardar ou

imprimir o meu recibo de voto.”

• Se não ativar a checkbox, não

poderá continuar o processo de 

voto.

‘SIM’ ou ‘NÃO’ ou ‘Voto em Branco’ ou ‘Invalidar Voto’



Ecrã “Ver recibo” (1/2)

• A figura ao lado é um exemplo

do ecrã “Ver recibo”

• Neste ecrã visualizará o seguinte:

• Uma menssagem indicando o 

sucesso da submissão do voto
• Recibo de voto

• Código de controlo

• Caso pretenda guardar esta

informação, deverá selecionar

uma das opções disponíveis:

• Guardar pdf

• Imprimir recibo

• Se escolher a opção “Sair da 

plataforma”, sem guardar ou

imprimir esta informação, não
poderá voltar a este ecrã. Ainda

assim, o voto já foi submetido com 

sucesso.

Guardar pdf



Ecrã “Ver recibo” (2/2)

• Caso escolha a opção “Mostrar

código”, que se encontra ao lado

direito do “Código de Controlo”, os 

detalhes do código serão 

mostrados.

Guardar pdf



Aviso de “Desconexão”| Pop-up a mostrar caso feche a janela do browser

• Se, durante o processo de 

votação, fechar a janela do 

browser, ou clicar no botão

“Desconectar”, será apresentada

uma janela de pop-up como

mostra a figura

• Será possível sair da plataforma

de votação ao escolher “Sim”. Se 

não tiver terminado processo de 

votação, o voto não será
contabilizado.

• Ao clicar em “Não”, regressará à 

página onde estava na altura em

que tentou fechar o browser, ou

clicou em “Desconectar”.



Exemplos dos ecrãs em diversos dispositivos

• As figuras ao lado mostram que a 

plataforma de votação está

preparada para vários tipos de 

dispositivos, independentemente, 

do tamanho do ecrã

• A plataforma mantém as 

“características de usabilidade“ 

independente do dispositivo 

utilizado
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