
Eleições Presidenciais

No dia 24 de janeiro decorreu o ato eleitoral para a eleição do Presidente da República.

Por aquela altura recordamos um tempo onde a 

agressividade da infeção, contaminação e propagação 

do COVID-19 era bem notada.

E, se inserimos nesta Assembleia de Freguesia (AF) uma                                                                       

informação a propósito deste ato eleitoral e na condição sanitária vivida porque aquela altura é 

porque efetivamente houve um grande envolvimento de toda a Freguesia – cumprindo o que refere o 

texto legal – mas neste particular registou-se, e um pouco por todo o pais, uma maior necessidade de 

atuação e presença.

Uma outra razão para aflorarmos este tema, é porque convém deixar escrito o que se fez e antever

também o próximo ato eleitoral, correspondente às eleições gerais para as autarquias locais que

decorrerão no último quadrimestre do ano em curso.

E sabemos ser um ato eleitoral mais participado e com maior morosidade no exercício do voto por

parte dos cidadãos.

Registamos com agrado a possibilidade que a lei proporcionou em reduzir a mil o número de cidadãos 

eleitores por cada seção de voto (antes o valor máximo era de 1500 eleitores). Tal decisão permitiu o 

aumento do número de seções de voto, na nossa Freguesia de 26 para 30, com uma ligeira melhoria

na fluência dos cidadãos eleitores.

Assim nas EB1 do Bairro do Pinheiro, do Bairro da Luz e das Lameirinhas, bem como no Centro Escolar

da Sequeira, optámos por acrescentar mais uma seção de voto em cada um destes estabelecimentos

de ensino.

Considerámos também vantajoso “encerrar” as duas seções de voto na EB1 da Póvoa do Mileu

transferindo-as para a EB 2, 3 de São Miguel.

Ainda outra alteração foi a que tivemos de efetuar nas seções de voto no edifício da Câmara

Municipal e na EB1 Augusto Gil. Nestas duas situações foi necessário recorrer à utilização de outros

locais para “distribuir” os cidadãos eleitores acrescentando aos dois locais ainda o Paço da Cultura e

Salas da EB1 Adães Bermudes.

Reconhece-se que no futuro teremos de equacionar uma outra reorganização das seções de voto no

Centro da Cidade.

https://s3.amazonaws.com/freguesiadeguarda/sec%C3%A7%C3%B5eselei%C3%A7oes21.pdf


Entretanto houve a necessidade e o consequente investimento numa melhor sinalização das

diversas seções de voto e uma informação a cada um dos cidadãos da Freguesia com a realização

de um infor-mail, aquisição de espaço publicitário nos jornais e rádios locais e ainda informação nas

missas dominicais e cartazes afixados em alguns locais da cidade.

É claro que o site, o facebook e as linhas telefónicas foram muito úteis pois vários foram os

cidadãos que se dirigiram aos balcões da Freguesia procurando saber o seu local de voto.

Outra importante e decisiva componente deste ato eleitoral são os membros das mesas de voto e a

indispensável colaboração dos funcionários da Freguesia que estiveram todo o dia das eleições ao

serviço no balcão-sede, na EB1 Augusto Gil e no Centro Escolar da Sequeira prestando os

esclarecimentos necessários.

Registámos uma maior dificuldade na adesão dos cidadãos a integrarem as mesas de voto seja pela

idade, por alguma exigência sanitária e/ou receio dos contatos com outros cidadãos a verdade é

que das 150 pessoas escolhidas inicialmente cerca de 60/70, e até ao último dia antes das eleições,

fomos forçados a proceder a substituições mas no dia da eleição todas as mesas ficaram

devidamente completas.

Outra referência importante e cuja concretização mereceu a valoração dos                                     

cidadãos foi toda a sinalética colocada em cada seção de voto.

Houve também a preocupação de redigir e remeter a cada membro de                                             

mesa um conjunto de informações sobre as suas funções e ainda o acesso a endereços eletrónicos 

onde puderam consolidar o conhecimento das suas obrigações e direitos.

Uma questão que notamos ser mais difícil ultrapassar e causadora de maior tempo de espera

refere-se à procura dos nomes dos cidadãos nos cadernos eleitorais. Efetivamente ao abolir-se o

número de eleitor e apesar de ter agora os cadernos eleitorais organizados por ordem alfabética há

uma clara demora acrescida na sua identificação e no ato eleitoral autárquico poderá ser ainda mais

prolongada essa demora pelo que ou encontramos uma solução na procura nos cadernos ou é

necessário reduzir o número de eleitores em cada seção de voto para obstar a uma demora

prolongada de quem quer exercer o seu direito de voto.

Decerto que as autoridades nacionais terão de acautelar diferentemente o ato eleitoral autárquico

mas o nosso humilde contributo centra-se nas preocupações atrás enunciadas sem desmerecer no

posterior a este próximo ato eleitoral onde a situação sanitária pode ainda ser importante uma

reformulação mais abrangente da votação no Centro da Cidade completando as alterações que

fomos concretizando nestes últimos atos eleitorais.

https://s3.amazonaws.com/freguesiadeguarda/CTT.pdf
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000DwSHUA0&t=1
https://s3.amazonaws.com/freguesiadeguarda/Mesas.pdf

