
VOTAÇÃO - O REGISTO DE ELEITORES 

 Elegibilidade geral 

   

 ● Todas as nacionalidades podem votar (e concorrer) nas eleições locais 
 ● Todos os cidadãos da UE podem votar nas eleições Europeias 
 ● Os cidadãos Britânicos e Irlandeses podem votar nas eleições gerais 
 ● Os cidadãos Irlandeses podem votar nas eleições Presidenciais e referendos 

  

 Para poder votar você terá de constar do Registo de Eleitores da área em que 

normalmente reside. Todos os residentes com idade de 18 anos e superior têm direito a 

constar do Registo.  

  

 As inscrições estão abertas todo o ano 

 A fim de ser incluído no Registo você deve fazer o requerimento ao seu Conselho 

Municipal/Distrital. O registo é renovado anualmente. Na situação normal, o requerimento 

é feito (entre 16 de fevereiro e 25 de novembro) num formulário ‘RFA’ para inclusão no 

próximo registo que entrará em vigor no dia 15 de fevereiro seguinte. No entanto, se 

houver um evento eleitoral eminente em que você é elegível para votar, deve fazer o 

requerimento para inclusão no 'Suplemento ao Registo' num formulário ‘RFA2’ caso deseje 

votar nesse evento eleitoral. 

 

 Mudança de endereço 

Se alterar o seu endereço depois de se ter registado, deverá enviar um formulário ‘RFA 3’ 

devidamente preenchido para o seu Conselho Municipal/Distrital para que seja incluído no 

'Suplemento ao Registo' no seu novo endereço. 

 

Cidadania irlandesa adquirida 

 Se adquirir cidadania irlandesa depois de se registar e desejar alterar a condição do seu 

direito de voto para que possa votar em todas as eleições e referendos, deverá enviar um 

formulário ‘RFA 5’ devidamente preenchido para o seu Conselho Municipal/Distrital para 

que seja incluído no 'Suplemento ao Registo' nessa condição. 

 Mais detalhes 

 Todos os pormenores sobre a preparação do Registo de Eleitores, os critérios de 

qualificação, as condições aplicáveis a cada tipo de eleitor e outras informações 

pertinentes estão disponíveis no folheto de informações públicas ‘Registo de Eleitores’, 

que está disponível no site do Departamento de Habitação, Planeamento e Poder Local 

(Department of Housing, Planning and Local Government) em www.housing.gov.ie. Há 

mais informações e formulários disponíveis no seu Conselho Urbano/Distrital e em 

www.checktheregister.ie  

http://www.checktheregister.ie/



