INSTRUÇÕES DE VOTO – ELEIÇÕES OPP 2020

Exmo./a Sr./a Dr./a,
No cumprimento do Calendário Eleitoral para as Eleições de 2020, no dia 27 de Novembro pode
exercer o seu direito de voto quer à distância (das 10.00h às 20.00h horário continental), quer
presencialmente (das 10.00h às 20.00h horário continental – na Sede, na Delegação Regional do
Norte, na Delegação Regional do Centro, na Delegação Regional do Sul, na Delegação Regional
dos Açores e na Delegação Regional da Madeira).
O método de votação é exclusivamente electrónico.
Se optar por votar presencialmente, a Sede e as Delegações Regionais terão ao seu dispor um
computador exclusivamente reservado para o efeito. Pelo facto do método de votação ser
exclusivamente electrónico, poderá votar em qualquer local, independentemente do seu círculo
eleitoral. Por exemplo: se o seu círculo eleitoral for a Região Autónoma da Madeira e estiver em
Coimbra, e não tiver acesso ao seu computador ou Tablet (com internet) ou telemóvel (com
internet), poderá dirigir-se à Delegação Regional do Centro, identificar-se junto da Mesa
Eleitoral e votar.
Dada situação de pandemia que atravessamos, no caso de votar presencialmente, será
assegurado o cumprimento de todas as normas de higiene e segurança previstas pela DGS pelo
que uso de máscara, manutenção de distância de segurança e higiene das mãos será obrigatória.
Para votar à distância deve aceder, no dia 27 de Novembro, entre as 10.00h e as 20.00h (horário
continental), ao site da Ordem www.ordemdospsicologos.pt e seleccionar VOTE AQUI. Ao clicar,
será reencaminhado automaticamente para a plataforma de voto externa à OPP, onde poderá
fazer o login.
Em ambos os casos, quer na votação presencial, quer na votação à distância, terá de efectuar os
seguintes passos:
1. (preenchimento do username 1): NIF (elemento que consta na sua área pessoal)
2. (preenchimento do username 2): Data de Nascimento (elemento que consta na sua área
pessoal)
3. (preenchimento da password): Código PIN (elemento que se encontra no envelope selado
que foi enviado para o seu domicílio profissional e também no email que foi enviado para o
endereço que consta da sua área pessoal)
Por questões de segurança, é necessário o preenchimento dos três elementos, 2 username + 1
password, para aceder à plataforma de voto.
Concluída esta etapa estará apto/a a iniciar a sua votação.
Os Boletins de voto aparecerão pela seguinte sequência:
➢ Boletim de Voto para a Assembleia de Representantes;
➢ Boletim de Voto para o Bastonário e a Direcção Nacional;
➢ Boletim de Voto para o Conselho Fiscal;
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➢ Boletim de Voto para o Conselho Jurisdicional;
➢ Boletim de Voto para a Direcção Regional (ao qual pertence o seu círculo eleitoral).
Caso pertença a um Colégio de Especialidade, aparecerá adicionalmente um ou dois boletins de
voto, relativos ao Colégio ou aos Colégios aos quais pertence:
➢ (se aplicável) Boletim de Voto para o Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e
da Saúde;
➢ (se aplicável) Boletim de Voto para o Conselho de Especialidade de Psicologia da
Educação;
➢ (se aplicável) Boletim de Voto para o Conselho de Especialidade de Psicologia do
Trabalho, Social e das Organizações.

No final do preenchimento de todos os Boletins irá aparecer um quadro-resumo para que possa
verificar se as opções correspondem ao pretendido. Caso não correspondam, pode seleccionar
essa linha e regressar directamente ao boletim em questão e preencher, nesse boletim, a opção
pretendida. Depois de validar a escolha, voltará a aparecer o quadro-resumo para que possa
reconfirmar os elementos preenchidos.
Se corresponderem ao pretendido, seleccione Submeter Voto.
Irá então aparecer um quadro que confirma que já votou e que o seu voto será considerado para
as Eleições OPP 2020.
Atenção: As credenciais só podem ser utilizadas uma vez, impedindo a duplicação do voto.
Este ano existem 2 listas candidatas: pode consultar o nome dos candidatos através da página
da Ordem – menu Eleições 2020.
Colabore com a sua Ordem e participe activamente na vida da instituição. O seu contributo é
fundamental para a promoção da Psicologia em Portugal.

Obrigado.
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