
 Voto electrónico 

1 Aceder ao Portal dos Arquitectos, h2ps://www.ordemdosarquitectos.pt/,  
através de um disposi;vo com acesso à Internet (PC, telemóvel, tablet) . 

2 Escolher a opção ”Exercer o direito de voto”. 

3. Antes de iniciar a votação, auten;que-se, preenchendo o N.º de membro e 
N.º de iden;ficação civil - neste campo deverá introduzir oito dígitos, 
acrescentando zero(s) à esquerda se necessário. Pode iniciar a votação. 
3.1 Entrada na plataforma de votação electrónica (PC) 

https://www.ordemdosarquitectos.pt/


3.2 Entrada na plataforma de votação electrónica (telemóvel) 

4. Para validar e submeter os seus votos indique se pretende receber o PIN por 
SMS ou por e-mail.  
Se optar pelo mail, deverá indicar o seu e-mail pessoal, não o profissional.  
É importante que os seus dados estejam actualizados.  
Se não es;verem, actualize-os no Portal dos Arquitectos.  
4.1 Pedido de PIN (PC) 



4.2 Pedido de PIN (telemóvel) 

5. O código PIN foi enviado com sucesso e será válido por 15 minutos. Pode 
votar em oito bole;ns no total: cinco para órgãos nacionais e três para órgãos 
regionais. Depois de votar para um órgão avance para o bole;m seguinte.  
Pode voltar aos bole;ns anteriores se necessário. 
5.1 BoleBns de voto (PC) 



5.2 BoleBns de voto (telemóvel) 

6. Úl;mo bole;m e validação. Introduza o código PIN que, de acordo com a sua 
escolha, recebeu por SMS ou e-mail. Insira os caracteres que aparecem na 
imagem. Clique em Votar. 
6.1 Validar e votar (PC) 



6.2 Validar e votar (telemóvel) 

7 Confirmar que pretende submeter a votação. 
 



8. Voto registado  
8.1 Mensagem de votação com sucesso (PC) 

8.2 Mensagem de votação com sucesso (telemóvel) 



9 Mensagens de erro 
Erro de PIN. Tem mais duas tenta;vas. 
9.1 Mensagem de erro de PIN (PC) 

9.2 Mensagem de erro de PIN (telemóvel) 



9.3 Mensagem de erro 
O PIN é válido por 15 minutos.  
Se necessitar de solicitar um novo deverá voltar à etapa 4. Pedido de PIN. 

Em caso de dificuldades contacte a Secretaria da sua Secção Regional 
através do telefone ou envie e-mail. 

Secção Regional do Norte 
Ana Teixeira e Susana  Nogueira 
10h00 - 13h00 
14h30 - 17h30 (horário de atendimento) 
Tel./Tlm. 222 074 250 | 966 208 478 | 966 208 727 
secretaria@oasrn.org 

Cláudia Almeida 
Tlm. 966 208 474 
portal.arquitectos@oasrn.org 

Secção Regional do Sul 
FáBma Reis e Nelson Tavares 
10h00 - 13h00 
14h - 17h30 (horário de atendimento) 
Tel. 213 241 150 | 213 241 144 / 5   

Nelson Tavares 
Portal Arquitectos 
Tel. 213 241 150 
nelson.tavares@oasrs.org 
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