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Prepare-se para votar nas eleições
provinciais do Ontário!
Faça o seu X até 2 de junho.

Elegibilidade
Para votar em eleições no Ontário, é preciso:
•

ter 18 anos de idade ou mais no dia das eleições,

•

ser cidadão canadiano e

•

residir no Ontário.

Registo
Confirme, atualize ou inclua os seus dados na lista de eleitores até 23 de maio em
eregistration.elections.on.ca.
Se não estiver registado, ainda assim pode votar. Inclua os seus dados pessoalmente, quando
for votar.

Cartão de informações do eleitor
Se estiver na lista de eleitores, receberá um cartão de informações do eleitor a informar-lhe
quando e onde votar. Os cartões de informações de eleitores serão enviados a partir da semana
de 13 de maio.

Se não receber um cartão de informações do eleitor, ainda assim pode votar. Leve uma
identificação que comprove o seu nome e a sua morada atual.
Para ver a lista completa de locais de voto no seu distrito eleitoral, visite elections.on.ca ou
descarregue a aplicação do Elections Ontario.

Identificação para votar
Tem um cartão de informações do eleitor?
Sim — leve uma identificação com o seu nome.
Não — leve uma identificação com o seu nome e a morada atual.
Pode usar uma cópia eletrónica da sua identificação quando for votar, seja impressa ou
disponível num dispositivo móvel.
Não é necessário levar o bilhete de identidade com foto. Não precisa de apresentar
informações sobre o seu género ou expressão de género quando for votar.
Exemplos de identificações aceites:
•
•
•
•
•
•

Carta de condução do Ontário
Cartão com foto do Ontário
Extrato do cartão de crédito
Fatura de um serviço público
Contrato de arrendamento de habitação
Histórico académico

Obtenha uma lista de identificações aceites pessoalmente em elections.on.ca/id-requirements.

Venha trabalhar connosco
Candidate-se a uma vaga de emprego nestas eleições!
Se tiver 16 anos ou mais, pode candidatar-se para trabalhar como assistente de mesa eleitoral
durante o voto antecipado ou no dia das eleições. Ao trabalhar nas eleições, ajudará a tornar o
processo de voto mais fácil para todos.
Todos os cargos são remunerados e há medidas de saúde adicionais para assegurar a segurança
dos funcionários.
Para mais informações, visite jobs.elections.on.ca.

Aplicação do Elections Ontario
Receba informações personalizadas com a nossa nova aplicação móvel!

Descarregue a aplicação do Elections Ontario e crie uma conta para ter acesso a:
•
•
•
•

uma versão digitalizável do seu cartão de informações do eleitor
uma lista completa de locais e datas de voto
notificações personalizáveis sobre as eleições
uma lista de candidatos no seu distrito eleitoral

Vote antecipadamente
•

Pelo correio
o Registe-se para votar por correio em votebymail.elections.on.ca ou descarregue
e imprima o formulário de registo em elections.on.ca.
o O Elections Ontario deve receber o seu registo até às 18h (horário do leste) do
dia 27 de maio.
o O Elections Ontario deve receber o seu pacote de voto preenchido até às 18h
(horário do leste) do dia 2 de junho para que o seu voto seja contabilizado.

•

•

o A identificação necessária para votar pelo correio é diferente. Saiba mais em
elections.on.ca/id-requirements.
Na central de voto
o A central de voto ("returning office") é o escritório principal do seu distrito
eleitoral.
o Vote presencialmente na central de voto do seu distrito de 5 de maio às 18h
(horário do leste) de 1 de junho.
o Encontre a sua central de voto no seu cartão de informações do eleitor ou em
voterinformationservice.elections.on.ca.
Durante o voto antecipado
o Vote em qualquer local de voto antecipado no seu distrito eleitoral das 10h às
20h (horário do leste) de 19 a 28 de maio.
o Consulte a lista completa de locais e datas de voto em
voterinformationservice.elections.on.ca.

Vote no dia da eleição
•
•

Vote no local de voto designado das 9h às 21h (horário do leste) do dia 2 de junho.
Encontre o seu local de voto designado no seu cartão de informações do eleitor, pela
aplicação do Elections Ontario ou em voterinformationservice.elections.on.ca.

Acessibilidade
Há algumas ferramentas e serviços de acessibilidade disponíveis.
Na central de voto:
•
•
•

Utilize tecnologia de voto assistido de 21 de maio a 1 de junho, ou mediante reserva no
dia das eleições.
Ligue para a sua central de voto para pedir uma visita em casa ou voto acessível na
entrada do seu local de voto.
Peça uma transferência antes do dia das eleições para um local de voto que melhor
atenda as suas necessidades de acessibilidade.

No seu local de voto:
•
•
•
•
•

Agende um intérprete de língua americana de sinais ou guia-intérprete para pessoa
com surdocegueira e cobriremos os custos.
Utilize o seu dispositivo móvel como ferramenta de acessibilidade.
Peça uma lupa ou um modelo de boletim de voto em braille.
Leve um amigo, pessoa de apoio ou animal de serviço para dar assistência.
Obtenha instruções e informações de voto em mais de 30 línguas em elections.on.ca.

Todos os locais de voto devem atender aos padrões de acessibilidade do Elections Ontario,
sempre que possível.
Há informações sobre o voto em formatos alternativos, mediante solicitação.
Para saber mais sobre a acessibilidade do seu local de voto e outros serviços, visite
elections.on.ca/accessible-voting.

COVID-19
Estamos a trabalhar com o Gabinete do Médico-Chefe de Saúde para garantir um voto seguro
para eleitores e funcionários. Além das medidas provinciais contra a COVID-19, as unidades de
saúde pública e os municípios podem estabelecer outras medidas de saúde contra a COVID-19
em cada região.
Quando for votar, verá que as nossas medidas estarão de acordo com as melhores informações
até ao momento, o que inclui máscaras, distanciamento físico, desinfetante de mãos e barreiras
de acrílico.

Contacto
•

Website: elections.on.ca

•

Telefone: 1.888.668.8683

•

TTY: 1.888.292.2312

•

E-mail: info@elections.on.ca

•

Twitter: @ElectionsON

•

Facebook: ElectionsON

•

Instagram: @electionson

