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Impresso de Registo Individual

Registe-se para votar

Aceda à
internet

Pode preencher este
formulário em
Use tinta preta e escreva em MAIÚSCULAS ou aceda à página www.gov.uk/register-to-vote
na internet www.gov.uk/register-to-vote
Apenas uma pessoa pode registar-se para votar usando este
impresso.

O seu nome e morada

Se imprimimos informação que está
incorreta, por favor risque e escreva
a informação correta.

Nome(s) Próprio(s)		

Sobrenome

A sua morada

							Código Postal
Vive noutra morada?
Não

Sim

Alterou o seu nome nos últimos 12 meses?
Não

Se também vive noutra morada,
não nos dê a morada agora,
mas podemos pedir-lhe outras
informações mais tarde.
Por exemplo, pode ter casado.

Sim

Se sim, por favor dê-nos o seu nome anterior.

Por favor indique a data em que alterou o seu nome (DD MM AAAA).

		

		

				

Mudou de casa nos últimos 12 meses?
Não

Sim

Se sim, por favor dê-nos qualquer morada anterior onde tenha vivido
durante o último ano.

							Código Postal
Se esta morada foi no estrangeiro, estava registado no RU como eleitor
estrangeiro?
Não

Sim

A sua data de nascimento
		

		

(DD MM AAAA)

				

Se não sabe a sua data de nascimento, por favor assinale se é:
Maior de 18 anos
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18–70

Mais de 70

Não sabe a sua data de
nascimento ao certo?
Por favor dê a data de nascimento
que coloca noutros documentos
oficiais (por exemplo, o seu
passaporte ou carta de condução) ou
assinale uma das caixas.
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A sua nacionalidade

Se tem mais do que uma
nacionalidade, por favor inclua
todas. Só pode registar-se para votar
no RU se tiver uma autorização de
permanência. Podemos verificar
o seu estado de emigração junto
do Ministério do Interior antes de o
incluirmos no nosso registo eleitoral.

							

O seu número de Segurança Social
Pode encontrar esta informação na sua folha de vencimento, ou em cartas oficiais acerca de impostos, reformas ou subsídios.

Não sabe a sua data de nascimento,
nacionalidade ou Número de Segurança Social?

Se não consegue dizer-nos o
seu número de Segurança Social,
podemos pedir-lhe prova da sua
identidade. Iremos contactá-lo acerca
deste assunto, e a sua inscrição pode
ser mais demorada.

Por favor indique-nos porquê.
							

Contactos
Número(s) de Telefone

Endereço de correio electrónico (caso tenha) em MAIÚSCULAS

O registo aberto
Não
quero que o meu nome e morada sejam incluídos no registo aberto.


Não tem que nos dar os seus
contactos, mas se o fizer irá ajudarnos, caso tenhamos necessidade de
entrar em contacto consigo acerca do
seu registo.

Há mais informação acerca do registo
aberto na página 4 deste formulário.

Não pode votar pessoalmente?
Se não puder ir à mesa de voto pessoalmente no dia da eleição, por favor
escolha como gostaria de votar e enviar-lhe-emos um impresso.

Também pode descarregar o impresso
em www.aboutmyvote.co.uk.

Por correio
Por procuração (alguém que vota em seu nome)

Declaração
Tanto quanto é do meu conhecimento, a informação neste impresso é
verdadeira. Compreendo que a informação que dei neste impresso será
usada no registo eleitoral.
Entendo que, se não fizer uma candidatura para me registar, quando
requerido para o fazer posso ter de pagar uma multa de £80.
Entendo que é uma ofensa prestar, de forma consciente, informação falsa
neste impresso, e que posso incorrer numa multa até £5.000 e/ou até seis
meses na prisão.
Assinatura 		

Data (DD MM AAAA)
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Agora assine e envie
o impresso
Envie o impresso assinado no
envelope pré-pago – ou para a
morada na página 1 deste impresso.
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