
1 Lambeth talk JULY 2020

SE NÃO 
VOTAR, 
NÃO 
TEM VOZ.

A recolha anual de dados eleitorais 
está a mudar!
O responsável pelo Registo 
Eleitoral de Lambeth terá de 
realizar anualmente uma sondagem 
junto de todos os agregados 
familiares do município para 
verificar se os dados dos eleitores 
estão corretos. Este ano, o 
processo de recolha de dados 
eleitorais irá mudar.

Iremos contactar todos os imóveis 
residenciais em Lambeth a partir de 
finais de julho.

Tenho de responder à Notificação 
para a recolha de dados?

As novas regras de recolha de dados 
permitem-nos fazer uma verificação 
dos dados do eleitor relativamente 
a outros registos. Isto significa 
que alguns agregados familiares 
não precisarão de responder à 
notificação.

Terá de responder se:

• Qualquer informação estiver 
incorreta no formulário ou houver 
pessoas que se qualifiquem para se 
registar para votar no seu domicílio 
que não estejam incluídas no 
formulário

OU

• A notificação que receber indicar 
que tem de responder

Como posso responder?

A maneira mais rápida e fácil 
de responder é online em: 
householdresponse.com/lambeth

Precisará de inserir o código de 
segurança em duas partes, que 
também está impresso no formulário.

Qualquer pessoa do agregado 
familiar pode responder. Se não 
facultar as informações solicitadas, 
poderemos precisar de fazer uma 

visita pessoal ao seu imóvel para 
confirmar os dados do eleitor.

Ajude-nos a poupar tempo e fundos 
do município, respondendo ao 
formulário o mais rapidamente 
possível.

Por que é que estar registado 
para votar é importante?

• Só pode votar nas eleições se 
estiver registado.

• O registo eleitoral é usado para 
outras funções importantes, inclusive 
pelas agências de referência de 
crédito, para ajudar a calcular a sua 
pontuação de crédito.

• Se o seu nome não estiver no 
registo, pode não conseguir obter 
crédito, hipoteca ou contrato de 
telemóvel.

Esteja atento à sua notificação de 
recolha de dados em julho!

Para mais informações, consulte:
lambeth.gov.uk/vote
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