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COMISSÃO ELEITORAL 

MENSAGEM SOBRE VOTAÇÃO ELECTRÓNICA 

 

Exmo.(a) Senhor(a) Beneficiário(a), 

Na presente data, conforme previsto, iniciámos o envio das credenciais de voto que lhe permitem 

participar na eleição para os órgãos da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS), para 

o triénio 2023-2025. 

As credenciais foram remetidas separadamente, para a morada de V. Exa., por correio registado, sendo 

que o IdEleitor foi enviado a 16 de Novembro e a Senha de voto encontra-se em distribuição. 

É essencial que guarde em local seguro estes dois elementos de autenticação imprescindíveis para aceder 

à plataforma eleitoral disponível em https://oa-cpas.odeoelections.com/.  

A votação terá início às 00h00 do dia 28 de Novembro e encerra às 20h00 do dia 30 de Novembro de 2022. 

Em caso de extravio, é possível ao eleitor recuperar as suas credenciais de voto de forma automática, 

desde que tenha oportunamente comunicado o seu telemóvel e email à CPAS, através do acesso à sua 

área reservada do Portal do Beneficiário da CPAS, em  https://www.cpas.org.pt/. A recuperação 

automática das credenciais de voto só estará disponível a partir das 00h00 de dia 28 de Novembro de 

2022 com o início do processo eleitoral. 

Mais se informa que no dia 30 de Novembro de 2022, entre as 10h00 e as 19h00 na sede de cada 

Conselho Regional da Ordem dos Advogados, com excepção do Conselho Regional de Lisboa, cuja mesa 

de apoio funcionará na sede da Ordem dos Advogados, estarão disponíveis mesas de apoio eleitoral para 

todos aqueles que não tenham acesso às credenciais de voto e não possam, ou não pretendam, utilizar 

o processo de recuperação automática das mesmas. Nas referidas mesas de apoio eleitoral será possível 

a atribuição de novas credenciais de voto.   

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Presidente da Comissão Eleitoral  
Regina Franco de Sousa   

   Lisboa, 17 de Novembro de 2022 
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