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A APDSI organizou a 27 de maio o seu 15.º MeetOn sobre “O Voto Eletrónico – Desafios 

e oportunidades”, um dos mais participados MeetOns deste ano, atendendo ao facto 

de o voto eletrónico ser uma das questões mais discutidas nos últimos anos a cada 

eleição onde o elevado índice de abstenção é notícia, mas também porque, depois da 

pandemia, houve uma consciência generalizada das vantagens do voto em mobilidade, 

especialmente por parte dos eleitores residentes no estrangeiro.  

A APDSI já tem uma longa tradição nesta área, nomeadamente através do estudo 

sobre “O Desenvolvimento da Democracia Eletrónica em Portugal”, publicado em 2008 

e a conferência / debate sobre “Voto Eletrónico para todos os Portugueses”, realizada 

em 2017 na Assembleia da República, para debater os desafios tecnológicos, sociais e 

políticos que decorrem da democracia eletrónica e, em particular, do voto eletrónico 

universal e em mobilidade. 

Neste MeetOn ficaram opiniões de diferentes ângulos relativas à opção pelo voto 

eletrónico. 
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Miguel Brito Campos, Vogal da Direção da APDSI, moderou o encontro onde se 

recordou que em Portugal tem havido diversas experiências nesta área do voto 

eletrónico apoiadas por diferentes Governos. 

--- 

Luís Moreira, Professor no Instituto Piaget, começou a ronda de intervenções com a 

publicação dos resultados de um questionário feito pelo Instituto Piaget em 

colaboração com a APDSI, que teve por objetivo avaliar a adesão e confiança dos 

portugueses ao voto eletrónico. 

Este inquérito decorreu online entre os dias 5 e 24 de maio e contou com 2114 

respondentes (distribuídos de forma equilibrada entre género e faixas etárias) numa 

primeira fase do projeto que vai avançar para uma segunda fase, com uma amostra 

mais abrangente e com maior representatividade (este foi distribuído apenas nas 

redes sociais). 

A maioria dos participantes no inquérito votou nas últimas eleições e admite que, se 

tivesse essa possibilidade, teria aderido ao voto eletrónico. Se o voto fosse em 

mobilidade, o telemóvel seria o device escolhido para exercer o voto. 

Os principais fatores de atratividade apontados ao voto eletrónico são comodidade, 

adesão, facilidade e confiança. Quanto ao que leva estes respondentes a confiarem no 

voto eletrónico, é a possibilidade de o sistema ser auditado por uma entidade 

independente, saber em que condições os votos ficam guardados, a possibilidade de 

verificar o voto antes e depois das urnas fecharem e a garantia de anonimato. 

Já quando na balança entra o fator receio do voto eletrónico, entram na equação as 

falhas de segurança nos sistemas informáticos, o receio de fraude e roubo de dados 

pessoais.  

Quem considerava ter conhecimentos sobre os riscos associados ao voto eletrónico 

ainda respondia que o voto deveria ser encriptado juntamente com os dados do eleitor 

– o fator humano é o mais arriscado no voto eletrónico. 
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Luís Amaral, Professor Associado na Escola de Engenharia da Universidade do Minho, 

tem uma experiência de voto eletrónico em contexto organizacional que descreve 

como de “sucesso pacífico”, já desde 2006 quando na Universidade do Minho foi 

implementada uma plataforma de votação eletrónica(e-VotUM). Essa plataforma foi 

modernizada em 2016 quando foi utilizada na eleição do Conselho Geral da 

Universidade em questão. “Não há vozes dissidentes, nem a sua utilização levantou 

grandes preocupações. A votação dos alunos não ia além dos 4% e desde que se usa 

esta plataforma passou para 15%. Hoje em dia já é uma prática corrente”, descreve. 

Em contexto de eleições nacionais o professor destacou a confiança como um dos 

elementos fundamentais para que haja uma efetiva adesão ao voto eletrónico e para a 

qual há soluções “baratas e óbvias”. A questão da soberania também se levanta, 

devendo as soluções a adotar combater os riscos atuais. Referiu ainda que 25% da 

população portuguesa já é nativa digital, o que significa que quase tudo na sua vida 

passa pelo telemóvel, tablet ou computador e, portanto, não vê qualquer sentido 

numa obrigatoriedade de deslocação a um posto físico no dia das eleições. “É uma 

teimosia que continua a existir, mas mantenho a esperança que a recente resolução da 

Assembleia da República que pede ao Governo para estudar o assunto seja o início de 

uma nova era”, resume Luís Amaral. 

 

Luís Vidigal, sócio fundador da APDSI, acredita que o futuro passa pela adoção de 

soluções híbridas em vez de soluções únicas, ou seja, a opção entre voto em mesa 

eleitoral com recurso a urna eletrónica ou voto em mobilidade através do PC ou 

telemóvel. Qualquer uma destas opções poderá convergir entre si, desde que haja 

interoperabilidade semântica e tecnológica entre elas. 

As comunidades portuguesas no estrangeiro também têm defendido a utilização do 

voto eletrónico em mobilidade e que o voto por correspondência devia se melhorado. 

A título de exemplo, Luís Vidigal referiu-se ao sistema da Estónia (assegurado por um 

fornecedor inglês) que é o mais conhecido, que recorre a voto anonimizado por via 

eletrónica através da assinatura digital do voto com o eleitor, sem que seja garantido o 

anonimato real do voto para que seja possível alterar o voto antes do fecho das urnas. 
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Apesar da segurança e auditabilidade serem os fatores mais valorizados no sistema da 

Estónia, o anonimato não está garantido, dada a possível reversibilidade da 

encriptação. 

No MeetOn Luís Vidigal lançou o desafio aos participantes para fazerem uma votação 

teste através da utilização do sistema dVote (que permite usar qualquer sistema de 

identificação, incluindo a chave móvel digital ou o cartão de cidadão. Os dados são 

distribuídos por um número aleatório de locais “observadores” para reforçar a 

segurança e estão encriptados, permitindo a auditoria para verificação de eventuais 

fraudes. O anonimato é real e total e ninguém de topo tem acesso ao controlo de 

segurança, assegurou Luís Vidigal.  

O teste do referendo, para que os participantes no MeetOn escolhessem em que 

modalidade preferiam votar nas próximas eleições, foi positivo e a opção “Voto 

Eletrónico em Mobilidade” foi escolhida por 75% dos votantes, contra 14% do “Voto 

em Papel” e 11% do “Voto Eletrónico Presencial”, enquanto o “Voto por 

Correspondência” não obteve qualquer voto. 

 

Pedro Filipe Soares, Presidente do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, 

abordou as questões políticas e sociais que ainda existem em relação ao voto, 

nomeadamente com problemas reais que surgem num voto não presencial. O voto 

forçado é um problema que existe: “Este risco não é apenas teórico. Ninguém sabe 

explicar a votação que aconteceu em Macau e que quase levou, de forma inesperada, 

à eleição de um determinado deputado para a Assembleia da República; um erro que 

quase levou a que um deputado fosse eleito de forma fraudulenta”. 

Pedro Filipe Soares é da opinião que o voto não presencial pode exercer uma pressão 

sobre o indivíduo. Já o voto por correspondência para a nossa legislação e no que 

respeita à emigração foi aceite, para se evitarem grandes deslocações, num contexto 

só assumido nas eleições legislativas porque há círculos específicos para dentro e fora 

da Europa. 

A AR votou a opção de estudar o voto eletrónico que pode conduzir à sua aprovação. O 

processo atualmente em vigor tem uma virtude: eleitos de qualquer lista podem 
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reclamar sobre o resultado, que, depois, pode ser submetido a escrutínio em tribunal, 

judicial, se algo correr mal. “Esta é uma salvaguarda enorme para o sistema 

democrático”, ressalva. 

Na urna em papel, na dúvida, várias pessoas podem contar os votos; numa base de 

dados há vários momentos que tornam a adulteração possível, advoga o representante 

do BE, que manifesta, ainda, o receio da perda de soberania face a países estrangeiros: 

“são preocupações e reflexões que temos de ultrapassar para se chegar ao voto 

eletrónico, sem esquecer a fiscalização”. 

 

Gonçalo Caseiro, Presidente do Conselho de Administração da Imprensa Nacional – 

Casa da Moeda, começou por apresentar dados relativos ao número de países que, 

na sequência da situação pandémica, adiaram as suas eleições nacionais ou 

regionais: 78 de todos os continentes. 

Daqui partiu para a questão: Será que o voto eletrónico pode ser a melhor solução 

para aumentar a participação de cada cidadão no nosso regime democrático? Há 

diferenças entre a confiança que tem de existir na democracia de um país e a relação 

de confiança que tem de existir, por exemplo, entre um cliente e uma entidade pública 

ou privada. Quando existem, as quebras de segurança durante uma consulta médica 

online ou numa relação contratual com uma entidade bancária, ainda que graves, não 

provocam uma desconfiança generalizada nas respetivas entidades. 

Um regime democrático não pode colocar em causa o que vivemos; é intolerante à 

suspeita de falhas. Numa democracia não pode haver dúvidas de que a eleição é justa 

e que todos os votos são contabilizados e de forma correta, sustenta. Gonçalo Caseiro 

levanta, também, a questão de como se poderá justificar a suspeita de malware num 

computador que adultera os dados do eleitor sem que ele se aperceba. 

“Ainda temos um longo caminho a percorrer em cibersegurança; estamos a correr 

atrás dos hackers, há muito para estudar”, reflete o presidente do Conselho de 

Administração da Imprensa Nacional – Casa da Moeda. 
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Ainda assim conclui que o voto eletrónico deverá existir para colmatar problemas que 

existam com o suporte físico, nos locais, no tempo e na forma em que este sistema 

pode resolver um problema. 

 

Na fase de perguntas (mais de 20) e as respostas possíveis, foram lançadas questões 

sobre como garantir, no voto eletrónico, que é a pessoa que vota sem sofrer 

intervenções de terceiros e se, de facto, poderá ajudar a reduzir a abstenção? 

Luís Vidigal diz que não há garantias absolutas para evitar a coação e que o voto 

eletrónico deve ser sempre uma opção voluntária. Deixou a sugestão de se assinalar 

com pequenos círculos em locais públicos onde se lê: “aqui vota-se eletronicamente”. 

Luís Vidigal sugere, ainda, que o voto eletrónico se comece a usar em pequenas ações 

de democracia direta a nível local e associativo, nomeadamente em referendos de 

obras públicas, primárias de partidos, assembleias de cidadãos ou outras 

circunstâncias capazes de mobilizar todos os cidadãos para uma maior participação 

cívica e política, dado que Portugal tem hoje um dos mais baixos índices de 

participação cívica entre os países da OCDE. 

A questão da autenticação coloca-se em tudo, desde serviços públicos a acesso a 

contas bancárias, não apenas ao voto eletrónico. 

Luís Amaral estabelece a diferença entre coação (que impede o exercício do livre-

arbítrio) e manipulação. A questão da soberania já se coloca agora. Todos estes 

processos têm que ser inclusivos, paulatinos e cautelosos. 

Pedro Filipe Soares, defende que as ferramentas de acesso têm que melhorar, mas faz 

falta a educação e a formação para a democracia como forma de diminuir a abstenção; 

um ponto de vista também partilhado por Gonçalo Caseiro: “não é o voto eletrónico 

que vai resolver o problema da abstenção. O problema é o fosso criado entre a 

sociedade e o poder político”. 

Luís Moreira, Professor no Instituto Piaget, considera que a opinião da população 

manifestada no inquérito realizado indica que “há espaço para avançar com a 

implementação do voto eletrónico”. Entende que “devem ser feitos mais ensaios e 
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testes-piloto que promovam a confiança no processo e deem resposta a necessidades 

reais”. Conclui que “o caminho mais natural será começar por disponibilizar essa 

modalidade de voto à população que se encontra fora do país (e que já vota por 

correspondência), e depois contruir essa confiança em termos territoriais nacionais”. 

Voto eletrónico pode acontecer, mas deve ser progressivo. Uma mudança radical pode 

ser complicada e pode conduzir ao insucesso. 

Gonçalo Caseiro entende que devem, acima de tudo, ser preservados os alicerces 

incontornáveis para a subsistência de uma sociedade democrática. No entanto 

reconhece que o voto eletrónico pode ser um meio quando a forma tradicional não dá 

suficientes garantias, tal como no exemplo que deu anteriormente, de Timor, em 

2015, e sempre analisando bem os riscos. 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE A APDSI  

Criada em 2001, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) 

tem por objetivo a promoção e desenvolvimento da transformação e inclusão digital em Portugal, 

reunindo com este interesse comum profissionais, académicos, empresas, organismos públicos e 

cidadãos em geral.  

Na linha destes propósitos a APDSI tem vindo a desenvolver diversas atividades em torno de causas 

tecnológicas e societais, que se traduzem num conjunto de eventos, recomendações e estudos 

realizados por grupos de trabalho multidisciplinares em diversas áreas de intervenção, como a 

Segurança, os Serviços Públicos Digitais, a Saúde, a Cidadania e Inovação Social, o Território Inteligente, 

a Governação das TIC, a Inteligência Digital, a Política Digital e Governança, os Futuros da Sociedade da 

Informação e as Competências digitais.  
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Em todos estes trabalhos a APDSI procura identificar as tendências de evolução e também as interações 

entre as tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais aberta 

para a discussão e tendo como meta a eficaz perceção e implementação destes conceitos na Sociedade 

Portuguesa. A APDSI tem o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida como ONGD.  
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