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Métodos de votação remota



Votação remota - Métodos

Votação 

por 

procuração

Designar um 

eleitor "no país" 

para votar na 

assembleia de 

voto em nome do 

eleitor

Votação 

em papel

Votação 

tradicional em 

papel no 

consulado/

na embaixada

Votação 

por 

correio

Voto em papel 

enviado através 

do serviço postal

Votação 

pela 

Internet

Envio seguro por 

via eletrónica



Distribuição dos instrumentos de voto

Determinação da intenção do eleitor*

Tempo de transmissão

Garantia de receção

Impacto dos custos/recursos no 

EMB (Electoral Management Body 

[Órgão de Gestão Eleitoral])

✖

✖

*Capacidade de eliminar boletins nulos ou marcados de forma pouco clara 

Votação por 

procuração

Votação 

em papel 

no local

Votação 

por 

correio

Votação 

pela 

Internet

Votação remota - Considerações sobre o método



Votação remota - Considerações sobre o método

Garantia de elegibilidade

Prevenção de fraude

Segurança

Acessibilidade

Proteção da privacidade

Coação do eleitor

Precisão

✖

✖

✖ Transparência

Votação por 

procuração

Votação 

em papel 

no local

Votação 

por 

correio

Votação 

pela 

Internet



Em que consiste a votação pela Internet?

• Eleições governamentais

• A partir de um local remoto, não supervisionado

• Utilizando o dispositivo pessoal do eleitor:

• Computador pessoal

• Tablet

• Smartphone



Impacto em Portugal



Registo eleitoral em Portugal

Participação 

(50% ou 60%)

Eleitores inscritos

• Desde 2008 cidadãos portugueses 

morando en Portugal são 

automáticamente inscritos para votar

• Em eleições nacionais a 

participação é 50% a 60%



Registo eleitoral fora de Portugal

• Cidadãos portugueses morando fora de Portugal não são 

automáticamente inscritos para votar

• Cerca de 2,3 milhões portugueses vivem no estrangeirao 

(20+% da população)

• Cerca de 224 mil portugueses inscritos para votar fora de 

Portugal (33% na Europa, 67% fora de Europa)

• Destes apenas cerca de 30 mil votam (15% participação)



Registo eleitoral fora de Portugal

Participação 

(50% ou 60%)

Eleitores inscritos

Emigrantes

Emigrantes inscritos

Participação

(15% inscritos,

(1% total)



Porquê a votação pela internet?



Por que estão os governos a implementar a 

votação pela Internet?



Mobilidade
Responder às 

necessidades do 
eleitorado em 

mobilidade

Direito de
voto

Desejo de chegar 
a eleitores "difíceis 

de alcançar"

Perfil
Ser visto a abraçar 

a democracia 
moderna

Participação
Apresentar 

soluções contra a 
redução da 
participação

Estratégia
Parte de uma 

estratégia mais 
ampla de governo 
eletrónico (e-gov)

Comodidade
Oferecer uma 

votação adequada 
ao estilo de vida

Por que estão os governos a implementar a 

votação pela Internet?



Voto pela internet seguro e verificável 

pode ser alcançado hoje



Processo que garante eleições seguras e verificáveis 



Votação pela Internet segura e verificável
Protecção do voto



Votação pela Internet segura e verificável
Verificação segura do voto



Votação pela Internet segura e verificável

Verificação e remoção da informação do eleitor

Descodificação

Mistura

Cálculo dos resultados



Votação pela internet em outros 

países



Votação pela Internet na Estónia

• Utilizada para eleições governamentais desde 2005

• A única plataforma governamental permanente de votação pela Internet

• Já realizaram oito eleições a nível nacional

• Constitui um meio de votação adicional (opcional) 

• Em cinco eleições, a participação aumentou

• A confiança no sistema tem vindo a aumentar ano após ano

• A votação pela Internet é neutra do ponto de vista etário

• A votação pela Internet é neutra do ponto de vista político

• A votação pela Internet é neutra do ponto de vista de gênero



Votação pela Internet na Estónia: Participação fora 

da Estónia

Participação de 121 países no total



• 89.07% participação

• Tempo médio de votação: 73 segundos

• 24.486 eleitores votaram on-line

• Eleitores Republicanos em 45 países

• Resultados eleitorais disponíveis apenas 40 

minutos após o encerramento das votações

Votação nos EUA: Primárias republicanas



Votação nos EUA: Primárias republicanas

* Video: How to vote in Utah Republican Primary Elections



* Potential and challenges of e-voting in the EU – Study for the AFCO Committee

Estudo para o Comitê AFCO do Parlamento Europeu
“Potencial e desafios do voto electrónico na UE”
Conclusões: Tentar avaliar a oportunidade de introduzir o voto pela internet para eleições europeias:

Principais resultados:

• O voto pela Internet foi implementado com sucesso e ultrapassou a fase de julgamento em múltiplos 

contextos.

• Os eleitores electrónicos estão a crescer em número e permanecem leais à votação pela Internet 

depois de terem sido expostos a ela.

• A votação na Internet para as eleições para o Parlamento Europeu poderia basear-se no caso da Estónia.

• Oportunidade de modernizar as eleições do Parlamento Europeu e aproximá-las aos cidadãos.



Conclusão

• É possível ter uma votação segura e verificável através da Internet

• O processo pode ser definido de uma forma que segue as mesmas regras 

do processo atual e melhora com:

• Verificação individual

• Verificabilidade universal

• 100% de precisão

• Mobilidade

• A implementação da votação através da Internet resultará numa maior 

participação e os expatriados poderão votar de forma segura e fiável



Obrigado!

Raul Correia

Centre of Excellence for Internet Voting
Business Product Manager

raul.correia@smartmatic.com



Votação pela Internet na Estónia: Adoção



Votação pela Internet na Estónia: Repartição etária



Votação pela Internet na Estónia: Repartição por 

géneros



Seguridade da votação pela internet

• A criptografia assegura que o voto é secreto e seguro

• TLS garante comunicação segura com o eleitor

• A assinatura digital impede o preenchimento de boletims

• Blockchain-based digital time stamps impede alteração de votos e 

remoção de votos das urnas



Seguridade da votação pela internet

• A transparência deve coexistir com a privacidade dos eleitores e a 

resistência à coerção

• Múltiplas sessões de votação e voto em papel evita coerção e venda 

de votos

• Infra-estrutura inteligente, alta disponibilidade e prolongado período 

de votação ajudam contra ataques DDoS



Transparency: Universal Verifiability

Universal verifiability: observer has means to directly verify following claims

• Only votes by eligible voters are in ballot-box

• At most one vote per voter is in ballot-box

• No un-authorized modifications to ballot-box have occurred

• The result is calculated correctly based on the votes in the ballot-box



Verificação de votos: protocolo



Verificação de votos: protocolo



Verificação de votos: protocolo



Gestão de chave privada para eleições



TIVI – Security

Browser based SSL 
encryption

Database encryption

Information Protection

User based permission

User password access

Log monitoring

Source code review

Operational traceability

Procedural Integrity checks

SSL Security

Privacy

Authentication

Verifiability

Integrity

End-to-end encryption

Cryptographic mixing

Secret key sharing

Advanced encryption

TLS 1.2

Strong authentication

Multi-factor authentication

Log file integrity

Cast-as-intended verification

End-to-end verifiability

Blockchain bulletin board

Digital Signatures

End-to-end security

Integrity checking

Standard Security Enhanced TIVI Security


