QUEM PODE VOTAR?
Pode votar se:
 tiver 18 anos ou mais a 5 de maio de 2016
 for um cidadão britânico, da UE ou um
cidadão elegível da Commonwealth
 viver em Londres
 se tiver recenseado antes de 18 de abril
de 2016.
Pode recensear-se para votar em
www.gov.uk/register-to-vote ou contacte
a sua autarquia local.

MAIS INFORMAÇÕES

Em abril, todos os que estiverem recenseados
para votar em Londres receberão uma
caderneta de voto. Esta incluirá uma lista com
todos os candidatos à Assembleia de Londres,
pequenos manifestos dos candidatos a Mayor
e fornecer-lhe-á alguma informação sobre
como votar.
Fique atento à sua chegada.

COMO VOTAR
Ser-lhe-ão entregues 3 boletins de voto, para
votar

Election of the London Assembly
London Member
Vote only once by putting a cross [X] in the box next to your choice

Election of the Mayor of London
Vote once [X] in column A for your first choice, and
Column A
Vote once [X] in column B for your second choice1st
choice

Column B
2nd choice

Column A Column B
1st choice 2nd choice

O Mayor de Londres (boletim de voto rosa)
 Tem 2 votos para o Mayor.
 Vote uma vez [X] na coluna A para a sua
primeira escolha.
 Vote uma vez [X] na coluna B para a sua
segunda escolha.
Election of the London Assembly constituency member
for the constituency of Barnet & Camden

Membro da Assembleia Metropolitana de
Londres (boletim de voto laranja)
Escolha quem deseja que represente toda
a Londres na Assembleia de Londres.
Vote apenas uma vez colocando uma cruz
[X] na quadrícula ao lado da sua opção.

ELEIÇÕES PARA O
MAYOR DE LONDRES
E PARA A ASSEMBLEIA
DE LONDRES

QUINTA-FEIRA

5

MAIO

Vote for only one candidate by putting a cross [X] next to your choice

Se tiver alguma questão, contacte:
info@londonelects.gov.uk
020 7983 4444
Membro da Assembleia do Distrito
Eleitoral de Londres (boletim de voto
amarelo)
Escolha quem deseja que represente a sua
área local na Assembleia de Londres.
Vote apenas num candidato colocando
uma cruz [X] ao lado da sua opção.

O SEU GUIA PARA
VOTAR

No dia 5 de maio de 2016, as pessoas que
vivem em Londres podem votar para eleger
o Mayor de Londres e os 25 membros da
Assembleia de Londres.

ONDE PODE VOTAR
Existem 3 formas de votar.

1

2

3

O Mayor tem um orçamento anual de £17
mil milhões. O orçamento é usado para
financiar serviços importantes em Londres,
como o policiamento, os bombeiros e os
transportes. Também apoia o trabalho dos
funcionários da Câmara.
A Assembleia de Londres é constituída
por 25 pessoas e defende os interesses
dos londrinos perante o Mayor. Também
questiona regularmente o Mayor e investiga
questões importantes em Londres.

QUANDO PODE VOTAR
Deve tentar chegar cedo. Por lei, se não
estiver dentro de uma secção de voto ou
numa fila no exterior à espera dos seus
boletins de voto até às 22h00, não poderá
votar.
Se votar por correspondência, receberá os
seus boletins de voto antes das eleições. Tem
que se assegurar que os devolve até às 22h00
de 5 de maio.

Na sua secção de voto
Antes de 5 de maio, ser-lhe-á enviado um
cartão de eleitor (poll card) com os dados
da sua secção de voto.
Apenas pode votar na secção de voto
indicada nesse cartão.
Os funcionários na secção de voto podem
ajudar a compreender os seus boletins de
voto, se for necessário.
Não necessita de levar o seu cartão de
eleitor consigo para a secção de voto, mas
isso ajudará os funcionários.
Se não se puder dirigir pessoalmente à
secção de voto, pode pedir para votar por
correspondência ou por procuração.

Por correspondência
Os seus boletins de voto ser-lhe-ão
enviados cerca de uma semana antes do
dia das eleições.
Preencha os boletins e devolva-os de
forma a chegarem antes das 22h00 de 5 de
maio de 2016.
Lembre-se de preencher a declaração de
segurança com a sua assinatura e a data de
nascimento.
Se os boletins não chegarem a tempo, não
serão contabilizados.
Se se esqueceu de os colocar no correio,
pode levar os boletins preenchidos à
sua secção de voto, dentro do envelope
fornecido.
Tem de enviar o seu pedido de voto
por correspondência ao gabinete de
recenseamento eleitoral da autarquia local até
às 17h00 de 19 de abril.

Usar uma procuração
Se não se conseguir deslocar à secção de
voto, pode pedir a alguém em quem confie
para ser o seu procurador.
Isto significa que essa pessoa vota em seu
nome, mas terá de lhe indicar em quem
deseja votar.
Tem de enviar o seu pedido de voto por
procuração ao gabinete de recenseamento
eleitoral da autarquia local até às 17h00 de
26 de abril.
Saiba mais
londonelects.org.uk
@LondonElects
#LondonVotes

