
em Maio de 2023
Municipais

Eleições

É um residente estrangeiro e quer votar?



Mais informações:

No seu conselho local 
900 111 656 / siac@svh.cat

Em 012 imigração 
012 / Gencat.cat

No Gabinete do Censo  
Eleitoral 900 343 232

Importante!
• É essencial estar inscrito nos ca-

dernos eleitorais para poder votar.
• Os prazos para assegurar o direito 

de voto terminam a 30 de Janeiro 
(cidadãos da UE) e 15 de Janeiro 
(nacionais de outros países). 

Requisitos de elegibilidade:
Se é um cidadão da União Europeia

• Ter 18 anos de idade ou mais no dia das eleições.

• Estar inscrito no registo municipal de habitantes.

• Se não participou previamente em processos eleitorais, tem até ao dia 30 
de Janeiro de 2023 para expressar a sua vontade de votar. A declaração 
formal O inquérito de intenção de voto pode ser realizado pessoalmente 
na sua câmara local, pela Internet https://sede.ine.gob.es o correio postal.

Se é cidadão da Bolívia, Cabo Verde, Colômbia, Equador, Islândia, Norue-
ga, Nova Zelândia, Paraguai, Peru, Reino Unido e Irlanda do Norte, Repú-
blica da Coreia, Trinidade e Tobago ou Chile.

• Ter 18 anos de idade ou mais no dia das eleições.

• Estar inscrito no registo municipal de habitantes.

• Ter uma autorização de residência no Estado espanhol.

• Ter residido legalmente em território espanhol durante o período de 
tempo exigido pelo acordo. para a Noruega, Reino Unido e Irlanda do 
Norte: 3 anos contínuos para a Noruega, Reino Unido e Irlanda do Norte, 
e 5 anos contínuos para todos os outros países. Apenas nos casos em 
que o período exigido de residência legal não pode ser deduzido em 
cartão de identidade do estrangeiro, terá de solicitar um certificado de 
residência em a esquadra da Polícia Nacional.

• Mesmo que tenha participado anteriormente em processos eleitorais, deve 
solicitar a sua inscrição nos cadernos eleitorais, o que pode ser feito por 
pessoalmente no seu conselho local, pela Internet https://sede.ine.gob.es 
ou por correio postal, de 1 de Dezembro de 2022 até 15 de Janeiro de 2023.
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