
Como votar por telefone
   

Registo

• Prepare prova de ser positivo para a COVID-19.  
Isto deve incluir

 ○ se teste PCR – o endereço do centro de 
testagem, a data e hora do seu teste positivo e o 
número de referência da sua autoridade sanitária 
(se disponível)

 ○ se Teste Rápido de Antígeno (RAT) – a marca e 
número de série (se disponível), a data e hora do 
seu teste positivo, e o número de referência da 
autoridade sanitária com quem registou o seu 
teste positivo (se disponível).

• Telefone para o 1800 413 960 e selecione a opção 
1 pare se registar. Pode pedir um intérprete que 
fala a sua língua. Tenha a sua prova pronta, porque 
durante a chamada ser-lhe-á pedido que declare 
que não se pode deslocar a uma assembleia de voto 
porque está em isolamento devido à COVID-19.

• Ser-lhe-á enviado um número de registo de votação 
por telefone de oito dígitos e um PIN seguro de seis 
dígitos, por SMS ou email. Deve usar estes dígitos 
quando telefonar para votar.

   
Votação

É possível que haja longo tempo de espera.

• Siga o link na sua SMS ou email para visualizar uma 
imagem dos boletins de voto da sua divisão eleitoral.

• Tenha o número de registo de oito dígitos, o PIN,  
e as preferências de voto prontas

• Telefone para o 1800 413 960 e selecione a opção 
2 para votar. Pode pedir um intérprete que fala a sua 
língua. O operador  
solicitará que:

 ○ faça outra declaração sobre a sua elegibilidade 
para votar por telefone

 ○ forneça o seu número de registo de oito dígitos 
e o PIN seguro de seis dígitos (não forneça o seu 
nome ou endereço – isto garante que o seu voto 
é secreto)

 ○ confirme que tem uma imagem dos boletins  
de voto à sua frente

 ○ descreva como deseja que o operador registe  
o seu voto

 ○ confirme que isto é como deseja votar antes  
de terminar a chamada.

Se tiver testado positivo para a COVID-19 e estiver em isolamento no 
dia das eleições, não poderá votar pessoalmente numa assembleia de 
voto nas eleições federais de 2022 no sábado, 21 de Maio.

De quinta-feira, 19 de Maio a sábado, 21 de Maio, está disponível 
votação por telefone para pessoas que testem positivas para a 
COVID-19 após as 18h00, hora local, de sexta-feira, 13 de Maio.

Se for um contato direto sem sintomas e não necessitar isolar-se, 
pode ir votar pessoalmente numa assembleia de voto.

Como votar se tiver 
COVID-19
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Horas de funcionamento

Registo online

Começa quarta-feira, 18 de Maio 18h01 AEST

Termina sábado, 21 de Maio 16h00 AEST

Registo por telefone quinta-feira, 19 de Maio das 8h30 às 17h30 hora local

sexta-feira, 20 de Maio das 8h30 às 17h30 hora local

sábado, 21 de Maio das 8h00 às 16h00 hora local

Votação por telefone quinta-feira, 19 de Maio das 8h30 às 17h30 hora local

sexta-feira, 20 de Maio das 8h30 às 18h00 hora local

sábado, 21 de Maio das 8h00 às 18h00 hora local

Poderá ainda votar se estiver registado e a aguardar na linha para votar quando a votação fechar  
às 18h00 no sábado, 21 de Maio.

O seu voto é seguro
Os procedimentos para garantir a integridade da votação por telefone são os mesmos que a Comissão Eleitoral 
Australiana aplica às assembleias de voto, e aderem à Lei Eleitoral.

aec.gov.au
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