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Sistema de Informação ao Eleitor – Operador 
Uma Solução Móvel Inovadora e Promotora da Democracia 
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Eleições Gerais Angola 2012 

 

Obrigatoriedade da 

utilização de cadernos 

eleitorais (pela primeira 

vez estabelecido na Lei 

Eleitoral) 

 

 

Desafio  
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Mapeamento das Assembleias de 

Voto 

10.349 Assembleias de voto 

25.359 mesas de voto 
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• Registo de novos eleitores 

• Actualização de eleitores já registados 

• Escolha da Assembleia de Voto 

 

Registo Eleitoral 
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Consolidação de um total 
de 9.757.671 Eleitores 

 

Registo Eleitoral – Sistema Móvel de 

Registo 
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Elaboração e Impressão dos 

Cadernos Eleitorais 

1. Arrumação dos eleitores  pelas 

Assembleias de Voto e pelas 

mesas Voto 

2. Impressão das 3 vias dos 

25.359 cadernos eleitorais 

 

De 18 de Julho a 30 de Julho 

24/24 - 30 pessoas 
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Sistema de Informação ao Eleitor 



8 8 8 

Consulta da Assembleia de Voto (envio do número de eleitor e 

grupo – devolução do número e grupo do eleitor, Província, 

Município, Comuna, Localidade, Assembleia de Voto, N.º da 

Mesa de Voto e Nº de Ordem no Caderno Eleitoral) 

2.897.870 Envios 
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Consulta da Assembleia de Voto (digitando o número do cartão e 

grupo – devolução de uma mensagem de voz contendo a 

Província, Município, Comuna, Localidade, Assembleia de Voto, 

N.º da Mesa de Voto e Nº de Ordem no Caderno Eleitoral) 

207.645 Consultas 
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Foi disponibilizado um serviço de consulta na internet que permitiu 

que os eleitores tivessem acesso a uma área de “Consulta da 

Assembleia de Voto” 

251.401 Consultas 
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Sistema de Informação ao Eleitor 

Operadores 

Disponibilização de 12.000 operadores em todo 
o país, que sendo portadores de um Tablet PC 
Fujitsu Stylistic M532 e uma impressora de 
talões, informaram os eleitores sobre qual a 
assembleia de voto a que estes se deviam dirigir 
para votar.  

2.544.608 Consultas 
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Call Center 

• Monitorização 

• Com. inbound e outbound  

• 70 pessoas 

• Solução QUATENUS 
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O dia 31 de Agosto 
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Os operadores junto à entrada das 

Assembleias de Voto 
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Os operadores junto aos cadernos 

eleitorais 
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• Os operadores do SIEO ao 

longo do país no dia das 

eleições ; 

 

• Sistema monitorizado em 

tempo real pela solução 

Quatenus; 
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SADC highlights best democratic 

practices in general elections  

 

1. The use of smart mobile telephones sms and other information 
technologies, which helped voters to know their respecting polling stations, 
were considered best democratic practices in the general elections of 
Angola, according to the assessment of the Electoral Observation Mission 
of the Southern Africa Development Community (SEOM). 

2. In a press conference, held in Luanda, the head of SEOM, Bernard 
Kamilius Mend also considered positive the respect for the electoral 
regulation, in regard with priority services to voters with special need, such 
as elderly, disabled people and pregnant women. 

3. The SEOM also learnt as best practices and lessons the orderly provision 
of polling tables that facilitated the conducting of a simple and rapid voting. 

4. The use of indelible ink and transparent ballot papers, equitable fund 
distribution to the political parties by the government, the active 
participation of the population and citizens’ civic commitment are also 
considered best democratic practices in the electoral process by the 
SEOM. 

5. The SEOM also highlighted the high level of political tolerance that the 
Angolan people exercised their right to vote. 

6. The SEOM is comprised by 100 members that were deployed in the 
country’s 18 provinces. 
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CPLP – Declaração 
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Obrigado 


