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Resumo 
 

 

É geralmente assumido que, no futuro, uma das componentes chaves, do chamado 

governo electrónico será a votação electrónico. Esta terá o objectivo de facilitar a 

participação dos cidadãos nas eleições e nos debates públicos, numa tentativa de 

contrariar o decréscimo de participação dos mesmos neste tipo de solicitações. No 

entanto, ainda existe um grande caminho a percorrer até a votação electrónica, 

especialmente se baseada na Internet, ser aceite como um sistema fidedigno e 

alternativo aos métodos convencionais.  

 

Neste tese, propomos uma nova e simples plataforma de votação electrónica, 

totalmente baseada em software “open source”, que poderá e deverá ser utilizada, 

numa fase inicial, em pequenas e médias comunidades, com o objectivo de criar 

alicerces sólidos, principalmente na área da confiabilidade e da experiência, para 

poder ser, mais tarde, ser usada em maiores e mais importantes eleições. 

 

Tentamos também providenciar respostas adequadas aos vários requerimentos / 

critérios necessários, tais como, exactidão, democracia, privacidade, auditabilidade e 

mobilidade. Estes, são atingidos através da utilização de sistemas distribuídos com 

suporte para a diferenciação de papeis, de técnicas criptográficas na interacção entre 

os vários componentes e por último, através da publicação de todo o trabalho 

efectuado para utilização livre da comunidade, quer seja apenas para fins de 

auditabilidade, quer seja para desenvolvimentos paralelos. 

 

Além da apresentação da nossa plataforma, foi ainda desenvolvido, no âmbito desta 

tese, um pequeno protótipo funcional com o objectivo de demonstrar a validade da 

mesma e que é aqui apresentado. 
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Abstract 
 

 

It is generally considered that a key component of electronic government in the future 

will be electronic voting, as a means of facilitating the participation of citizens in 

elections and public debates, in an attempt to oppose the decrease of participation in 

this type of requests However, a long path has to be pursued before electronic voting, 

particularly if based on Internet, is accepted as a reliable system alternative to 

conventional methods. 

 

 In this thesis, we propose a new and simple platform, based on open software, which 

can be used primarily in small to medium sized communities, as a means to build 

confidence and experience for future larger elections. 

 

We try to provide adequate answers to multiple requirements, such as accuracy, 

democracy, privacy, verifiability and mobility. This can be done by establishing a 

distributed system which supports the different roles of a voting system, by using 

cryptography techniques in the interactions between these components and through 

the publication of all the work so it can be used by the community for auditability or 

for parallel developments 

 

Beside the presentation of our platform, we have also developed it, in the scope of this 

thesis. It is a small functional prototype with the objective to demonstrate the validity 

it 
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1. Introdução 

 

 

Votar, um acto simples usado desde o início da civilização como conhecemos. 

Basicamente, tudo o que necessitamos de fazer é “preencher / depositar boletins e 

contá-los” [1]. Recentemente, tem-se assistido a uma nova prática neste campo, o 

voto electrónico. Prática esta que tem conseguido atrair significativa atenção [2, 3], 

mas que no entanto tem progredido muito pouco na obtenção de sistemas 

“amadurecidos” e considerados confiáveis pelos cidadãos (eleitores). Uma das razões 

para este facto é derivado da complexidade necessária para se atingirem os elevados 

requisitos de segurança que são necessários cumprir, principalmente, em eleições 

importantes, como presidenciais ou parlamentares. Adicionalmente, surge ainda a 

dificuldade, deste tipo de eleições terem diferente regras e procedimentos e diferentes 

percepções históricas e sociais dentro dos vários sistemas políticos existente em todo 

o mundo. Uma possível alternativa como tentativa de ultrapassar esta dificuldade é 

começar a promover o uso de votações electrónicas em eleições mais pequenas, 

menos importante e menos problemáticas ou em referendos. Recorrendo a esta tipos 

de técnicas, acreditamos, que será possível provar que em muitas situações as 

votações electrónicas são mais seguras, mais exactas e menos problemáticas que os 

métodos tradicionais. Neste caso podem-se incluir, por exemplo, instituições 
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profissionais, associações ou até organismos públicos em que existem eleições 

internas, como referendos para assuntos locais [4, 5]. 

 

As formas de votação tradicionais apresentam vários problemas. Normalmente 

assentam no depósito e posterior contagem dos boletins de voto. No entanto, esta 

forma de votação tem algumas grandes desvantagens. Os boletins de voto são 

contados à mão, e como tal é uma operação demorada [6-8] especialmente em países 

com uma grande dimensão populacional. Além disso requerem um transporte seguros 

[7-9] e toda a logística / custo associado. Precisam também de preparação prévia [7, 

8], como a distribuição dos próprios boletins, a garantia de que os boletins correctos 

são entregues nos locais correctos, o transporte da urna para a localização respectiva, 

devendo todos estes processos serem efectuados da forma mais segura possível, 

envolvendo / recorrendo a grande maioria das vezes às forças de segurança (polícia). 

 

Os boletins de voto tradicionais apresentam também algumas problemas de interacção 

com o eleitor [7, 8], como o “Falloff”  [8], em que os candidatos perto do fundo do 

boletim têm menos probabilidades de serem escolhido que os candidatos no inicio dos 

mesmos, e “ButterFly”  [8], em que o “layout”  dos boletins é de tal forma confuso 

que um eleitor acaba por votar num candidato a pensar que votou num outro. Existem 

ainda os chamados problemas de acessibilidade [8] como fontes demasiado pequenas, 

demasiados nomes num único boletim ou através de vários e a inexistência dos 

boletins de voto em várias linguagens. Estes acabam por obrigar os menos 

afortunados a necessitarem de assistência para poderem cumprir o seu dever, 

eliminado assim alguns dos seus direitos, como a privacidade [8], por exemplo. 

 

Os SVE como o que vou apresentar, tentam resolver os problemas acima enumerados, 

e, regra geral, conseguem-no. No entanto, normalmente acabam por produzir novos 

problemas. Problemas estes que nunca existiram ou que simplesmente nunca haviam 

sido detectados antes em votações tradicionais [10, 11]. Problemas como falhas de 

segurança, vulnerabilidade, disponibilidade e confiabilidade acabam por reduzir quer 

a aceitação do público quer a sua confiança em sistemas deste género [8, 12]. São 

estes problemas que apresentam o desafio nos SVE. São estes problemas que nos 

propomos a tentar resolver neste tese, alguns através do uso de tecnologia, outras 

através de uma aproximação inovadora perante o público em geral. 
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1.1. Objectivos 

 

 

O nosso trabalho consiste em definir uma plataforma de votação electrónica que possa 

abranger uma grande área de aplicação / utilização. No entanto o nosso principal 

objectivo é conseguir uma plataforma cuja instalação seja rápida, fácil e com uma 

configuração simples em conjunção com uma utilização também ela simples a todos 

os níveis: administradores de sistemas, comissão de eleições e eleitores. 

Adicionalmente, para conseguirmos obter o desejado nível de “performance”, 

propomos um sistemas seguro e escalonável baseado em código “open source” e na 

GNU Public Licence, como forma de conseguirmos uma inspecção / avaliação 

rigorosa através do livre acesso ao código por todo o público em geral. 

 

Esta estratégia de introduzir, de uma forma gradual, na vida democrática dos 

cidadãos, é um ponto muito forte e de extrema relevância da nossa proposta. Desta 

forma esperamos conseguir obter um nível de aceitação adequado, baseado na 

confiança e na usabilidade da plataforma. Além disso, vamos demonstrar, que através 

do uso de tecnologias, a solução proposta incorpora papeis bem claros e perceptíveis, 

nos mais variado níveis, demonstrando assim a transparência existente na globalidade 

do sistemas e das suas componentes, sendo este um ponto chave para obter a 

confiança dos seus utilizadores. 

 

1.2. Resultados e Contribuições 

 

 

O trabalho levado a cabo por este tese de mestrado levou-nos a dois resultados 

distintos: 

 

1. Arquitectura de um Sistema de Votação Electrónica. Esta arquitectura 

consiste num SVE capaz de ser utilizado em qualquer eleição, utilizando 

criptografia assimétrica, separação de papeis e licenciamento “open source”. 
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2. Protótipo de um Sistema de Votação Electrónica. Este protótipo consiste 

numa prova de conceito da arquitectura do SVE apresentado. 

 

1.3. Organização da Tese 

 

 

A tese aqui apresentada está organizada da seguinte forma: 

 

• No capitulo 2 apresentamos aqueles que são considerados como os 

requerimentos / critérios que um SVE deve atingir, e quais aqueles que nos 

propomos a conseguir. 

 

• No capitulo 3 fazemos algumas considerações sobre a segurança dos sistemas 

informáticos em geral e quais as que um SVE deve conseguir atingir. 

 

• No capitulo 4 apresentamos o trabalho relacionado com o nosso que 

encontrámos durante a nossa pesquisa. 

 

• No capitulo 5 apresentamos a nossa plataforma de votação electrónica, mais 

concretamente a arquitectura e o funcionamento da mesma. 

 

• No capitulo 6 descrevemos o funcionamento do protótipo implementado. 

 

• No capitulo 7 demonstramos como conseguimos atingir os objectivo a que nos 

propusemos 

 

• Finalmente, no capitulo 8 apresentamos a nossa conclusão e considerações 

sobre o trabalho futuro. 
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2. Requisitos de uma Votação 

 

Por forma a conseguirmos obter um SVE fiável, exacto e confiável pelo público em 

geral, é necessário cumprir / respeitar um grande número de requerimentos / critério. 

Durante a nossa pesquisa, encontrámos imensa informação sobre quais são e quais 

devem ser cumpridos [2, 4, 8, 13-18]. Vamos então apresentar uma lista resumida 

sobre os que consideramos mais importantes: 

 

• Integridade do Sistema. O sistema computacional (hardware e software) 

deve ser inviolável e todas as alterações ao mesmo devem ser estritamente 

proibidas enquanto ocorrer uma eleição. Além disso, e acima de tudo, a 

contagem dos votos deverão produzir resultados correctos e facilmente 

reproduzíveis / comprováveis. 

 

• Integridade dos dados e fiabilidade. Todos os dados que estejam de um 

forma ou de outra envolvido no SVE devem ser correctos e à prova de 

alterações. Todos os votos devem ser guardados correctamente. 

 

• Anonimato do eleitor e confidencialidade dos dados. A contagem dos votos 

deve ser protegida, quer de leitores externos, quer de leitores internos durante 

o decorrer das eleições. Adicionalmente deve ser ainda garantido que em 

nenhum instante é possível associar um voto com um eleitor.  
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• Autenticação do operador. Todas as pessoas autorizadas a administrar, de 

alguma forma, uma eleição devem obter acesso ao sistema passando por 

mecanismos não triviais de autenticação e identificação. 

 

• Auditabilidade . Todo o software, hardware e código deve ser disponibilizado 

para inspecções aleatórias (incluindo toda a documentação), por muito que os 

fornecedores dos mesmo se oponham. Este tipo de sistemas, idealmente 

deveria ser “open source” a disponível para todos. 

 

• Disponibilidade do Sistema. O sistema deve estar protegido relativamente a 

ataques de negação de serviço, quer estes sejam acidentais, quer estes sejam 

maliciosos. Deve ainda estar operacional sempre que tal seja expectável.  

 

• Fiabilidade do Sistema. Durante o desenvolvimento do sistema (desenho, 

implementação, manutenção, etc.) deve-se tentar minimizar ao máximo a 

probabilidade de existência de “bugs” , sejam acidentais ou provenientes de 

código malicioso.  

 

• Interacção com o Eleitor. O Sistema deverá ser de fácil utilização, quer para 

os responsáveis pelas eleições (comissão eleitoral), quer para os eleitores. 

Deverá ainda ser á prova de erros e de má utilização acidental ou propositada. 

Além disso não deverá necessitar da utilização de pessoal adicional durante o 

seu funcionamento (como operadores dos fornecedores da proposta). 

 

• Documentação. A implementação, desenvolvimento, processos operacionais e 

processos de testes devem ser o menos ambíguos possíveis e estar 

devidamente documentados. 

 

• Integridade do Pessoal. Todos os intervenientes no desenvolvimento, 

operação e administração do SVE devem ser de inquestionável integridade. 

 

• Elegibilidade. Apenas eleitores elegíveis podem votar. 
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• Democracia. Cada eleitor elegível pode votar apenas uma vez. 

 

• Privacidade. Ninguém excepto o eleitor pode saber a sua estratégia de voto. 

Para votar, cada eleitor deve depositar um boletim especificando a sua 

estratégia de voto. Em nenhum momento um eleitor pode renunciar o seu 

direito ao voto. Na prática, um eleitor renega o seu direito não depositando um 

boletim. 

 

• Abstenção. Qualquer eleitor que decida (livremente ou não) não depositar o 

seu voto, não deve de forma alguma afectar as eleições. Adicionalmente um 

eleitor pode depositar mais que um voto, mas apenas um pode contar. 

 

• Re-voto. Cada eleitor pode depositar mais do que um voto antes do fim das 

eleições, levando assim a que o SVE receba vários boletins por eleitor. No 

entanto, se o mesmo eleitor tiver usado essa propriedade para mudar a sua 

orientação de voto, o SVE deve escolher qual vai utilizar por forma a não 

violar o ponto Democracia acima apresentado. Tipicamente os SVE escolhem 

o ultimo voto recebido. [19-21]. 

 

• Conveniência. O sistema deverá permitir aos votantes exercerem o seu direito 

de voto de forma rápida, sem treino e sem necessidades específicas adicionais. 

 

• Viabilidade. O SVE deve ser eficiente e viável economicamente. 

 

• Mobilidade. Não deverão ser impostas ao eleitor restrições quanto à sua 

localização. 

 

 

Apesar de todos os requerimentos / critérios acima apresentados e de todos eles serem 

de elevada importância para um SVE, no sistema que vamos propor vamos apenas 

referenciar aqueles que, na nossa opinião, dependem fortemente do modelo do sistema 

de votação: 
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• Precisão: Não deve ser possível alterar um voto, eliminar um voto válido ou 

contar um voto inválido. 

 

• Democracia: Cada eleitor elegível pode votar uma, e apenas uma vez. 

 

• Privacidade: Ninguém, nem o próprio eleitor, pode provar uma orientação de 

voto. 

 

• Verificabilidade: Deve ser possível, de um forma independente, re-contar os 

votos. 

 

• Mobilidade: Um eleitor deve poder votar independentemente da sua 

localização. O sistema deve ser capaz de determinar a origem do eleitor que 

pode implicar diferentes círculos eleitorais. 

 

• Auditabilidade:  O SVE deve ser validado por observadores externos. 
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3. Segurança 

 
Em qualquer tipo de eleição, quer seja electrónicas ou não, a segurança deve ter um 

papel fundamental. Normalmente, em eleições tradicionais, apenas é necessário ter em 

atenção a segurança física - instalações de voto, distribuição dos boletins de voto, 

transporte dos votos e instalações para contagem dos votos. Este tipo de segurança é 

normalmente conseguida através da ajuda dos agentes da lei. 

 

Num sistemas electrónico, por sua vez, tudo tende a ser mais complexo. A segurança 

de um sistema computacional vai muito além da sua segurança física. Esta continua a 

ser muito importante, mas normalmente é atingida recorrendo aos mesmos factores 

apresentados acima. Ou seja, é necessário uma segura distribuição do sistemas 

informático, instalações seguras para o receber e uma forma segura de, caso 

necessário, conseguir recuperá-lo [2, 14]. No entanto, depois de obtida a segurança 

física do mesmo, é necessário começar-se a pensar na segurança da informação que 

esse sistema contém. 

 

A segurança da informação de um sistema computacional passa, normalmente, por se 

conseguir obter as seguinte quatro propriedades [22]: 

 

• Privacidade ou Confidencialidade – manter a informação secreta perante 

todos, menos aqueles que têm autorização para acede-la; 
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• Autenticação – corroborar a identidade/origem de uma entidade/mensagem; 

 

• Integridade – garantir que a informação não foi alterada por forma 

desconhecida ou não autorizada; 

 

• Não-Repúdio – prevenir a impossibilidade de negação de acções prévias. 

 

A obtenção das mesmas assenta, até à data, sobre uma técnica chamada de 

criptografia, ou mais concretamente, criptografia de chave pública desde que foi pela 

primeira vez apresentada em 1976 por Diffie e Helman quando publicaram “New 

Directions in Cryptography” [22, 23]. 

 

3.1. Criptografia 

 

 

Criptografia não é mais do que o estudo de técnicas matemáticas que relacionadas 

com informação, permitem atingir uma elevada segurança sobre a mesma como: 

confidencialidade, integridade, autenticação e não repúdio. À relação entre as técnicas 

matemáticas, ou funções e a informação dá-se o nome de cifra ou decifra consoante o 

acto que se esteja a efectuar: 

 

• Cifra – acto de transformar informação inteligível em informação não 

inteligível; 

 

• Decifra – acto de transformar informação não inteligível em informação 

inteligível. 

 

Para podermos cifrar e decifrar informação, temos no entanto de recorrer a um 

segundo dado que será fornecida como input à nossa função matemática. A este 

segundo dado dá-se o nome de chave. Assim, apenas quem tem acesso à chave poderá 

visualizar, ou decifrar, informação não inteligível para obtenção de informação 

inteligível. Chave essa que pode ou não ter sido a mesma utilizada para cifrar a 
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informação inicial. E é consoante a chave seja a mesma ou não, que a criptografia se 

divide em dois grandes grupos – Criptografia Simétrica e Criptografia Assimétrica. 

 

3.1.1. Criptografia Simétrica 

 

 

 
Figura 1 - Criptografia Simétrica 

 

Muitas vezes intitulada também de criptografia convencional. Neste tipo de 

criptografia, a chave de decifra pode ser derivada a partir da chave de cifra ou vice-

versa. Na realidade, na grande maioria das vezes, são exactamente iguais.  

 

Uma vez que as chaves são iguais, ou deriváveis, a segurança deste tipo de 

criptografia reside na segurança da chave, a divulgação da chave implica que quem 

tenha acesso a ela possa cifrar ou decifrar informação e como tal, ter acesso a 

informação privilegiada ou fazer passá-la como tal. Logo, enquanto for necessário que 

a informação seja secreta, a chave também o deve permanecer. Este tipo de 

criptografia tem no entanto algumas limitações: 

 

• Não se consegue garantir a propriedade não - repúdio acima identificada; 
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• Não se consegue garantir a propriedade autenticação acima identificada; 

 

Na realidade, como a chave é a mesma para o acto de cifrar e decifra, o autor da 

informação pode sempre ser, pelo menos, uma de duas pessoas e como tal, nunca se 

consegue ter a certeza absoluta de qual das duas foi que originou a mesma. No 

entanto, este tipo de criptografia consegue responder na perfeição às propriedade de 

confidencialidade e integridade. Apenas os possuidores da chave podem visualizar a 

informação ou alterá-la. 

 

3.1.2. Criptografia Assimétrica 

 

 

 
Figura 2 - Criptografia Assimétrica 

 

A grande diferença entre este tipo de criptografia e a anterior reside nas chaves. Na 

criptografia assimétrica ou criptografia de chave pública, a chave usada para a cifra é 

diferente da chave usada para a decifra. Adicionalmente a chave de decifra não pode 

(pelo menos em tempo útil) ser derivada a partir da chave usada para cifra. O 

principal motivo para também ser conhecida como criptografia de chave pública 
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reside no facto de uma das chaves, a de cifra, poder ser tornada pública. Desta forma, 

qualquer pessoa pode cifrar dados para uma segunda pessoa sem necessitar de trocar 

qualquer chave secreta com esta, ao contrário do ponto anterior, bastando para isso 

utilizar a chave pública. Para decifrar esta informação, existe uma segunda chave 

relacionada com a pública, intitulada de chave privada, nunca devendo esta sair da 

posse do seu titular. Esta chave é muitas vezes chamada também de secreta, mas não 

tem qualquer relação com a chave secreta da criptografia simétrica. A criptografia 

assimétrica tem ainda uma outra grande vantagem sobre a criptografia simétrica, que é 

o facto de conseguir responder positivamente às quatro propriedades acima 

apresentadas: confidencialidade, autenticação, integridade e não - repúdio. Mais 

concretamente, a propriedade de não-repúdio é conseguida através de uma utilização 

diferente das chaves, como dissemos, quando alguém cifra determinada informação 

coma uma chave pública, apenas do detentor da chave privada correspondente a 

consegue decifrar. Ora o inverso também é válido, ou seja, quando alguém cifra 

informação com a sua chave privada, apenas o detentor da chave pública 

correspondente a pode decifrar, ou melhor, todos. O que se consegue neste caso, não é 

uma informação não inteligível, mas sim informação da qual se sabe a origem, o 

equivalente a uma assinatura. A conjugação das duas técnicas permite obter 

informação cifrada e assinada.  

 

3.2. Sistema de Votação Electrónico 

 

 

Para um SVE no entanto, a obtenção da segurança da informação não pode ser igual à 

utilizada para um sistema computacional tradicional, isto porque, uma das 

propriedade deste é a obtenção do não-repúdio que é totalmente contrária ao 

pretendido num sistema de votação. Neste, é pretendida, de acordo com o 

requerimento privacidade, que nem um eleitor, nem qualquer outra pessoa possa em 

tempo algum provar um orientação de voto. Como tal, embora o uso da criptografia 

seja essencial para a obtenção da segurança desejada, deverá ser utilizada com 

precaução para não violarmos logo à partida um dos requisitos principais. 
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Dito isto, alguns dos requerimentos / critérios acima apresentados, poderão ser 

resolvidos utilizando medidas tecnológicas, como as acima apresentadas, mas outros 

terão de o ser recorrendo obrigatoriamente a controlos e medidas administrativas [14]. 

Deve-se ainda ter em mente que um SVE deve sempre obedecer às leis que lhes são 

aplicadas [17] e que estas podem variar de eleição para eleição. 

 

Mesmo que conseguíssemos construir um SVE que fosse capaz de obedecer a todos 

os requerimentos / critérios acima apresentados, vão sempre existir algumas 

dificuldades intrínsecas associadas com as ubiquidades existentes nas 

vulnerabilidades dos sistemas informáticos. Estes são inevitáveis e podem aparecer 

que em SVE dedicados ou que funcionem sobre outros Sistemas Operativos [14]. No 

entanto, podemos minimizar o aparecimento destes tipo de problemas: 

 

• A integridade do sistema pode ser melhorada através do uso de memória não 

modificáveis - “read only”  e “once-writable”, especialmente para programas 

de sistema e dados de configuração [14]. 

 

• Confidencialidade, integridade e fiabilidade dos dados podem ser atingidos 

através do uso de técnicas criptográficas já apresentadas acima. 

 

• Anonimato do eleitor, um dos requerimentos / critérios mais importante em 

qualquer eleição, pode ser atingido através da dissimulação da identidade de 

cada eleitor por forma a não ser possível qualquer tipo de associação em 

qualquer fase da votação. 

 

• A autenticação do operador não deve ser baseada apenas nos antigos sistemas 

“username” / “password” que podem ser facilmente comprometidos de 

diversas formas. Devem ser usados sistemas mais robustos como sistemas 

biométricos ou sistemas de “tokens”  (“smartcards”). 

 

• A “abertura” do sistema é também algo muito importante. Todos os sistemas 

proprietários devem ser considerados suspeitos. Todos os SVE usados deverão 
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ser “open source”, minimizando assim erros, sejam acidentais ou intencionais, 

e eventuais discrepâncias entre a documentação e o código. 

 

3.2.1. Robustez  

 

 

Um SVE deve acima de tudo ser robusto. Deve, pelo menos, funcionar sem qualquer 

deficiência durante a eleição: 

 

• A Disponibilidade pode ser atingida através da utilização de “hardware”  

tolerante a falhas. 

 

• A Fiabilidade pode ser atingida através do uso das mais recentes técnicas de 

“software-engineering”, resultando assim em menos “bugs”  e numa maior 

segurança. A utilização de técnicas de Analise e de Testes podem e devem 

também ser usadas para se obter melhores resultados. 

 

3.2.2. Precisão 

 

 

Este é um dos factores mais complicados de se atingir. Um sistemas, seja ele de 

votação ou não, apenas pode ser considerado extremamente preciso após ter atingido 

alguma maturidade. No entanto, um sistema só pode ser considerado maduro se já 

tiver tido um grande número de utilizações. Desta forma, acabamos de cair numa 

ambiguidade e num problema. A solução que propomos é tentar atingir a maturidade 

de um SVE através da introdução do mesmo em eleições menos importantes, ou 

começando mesmo por pequenas colectas de opinião e / ou referendos. Desta forma, 

poderíamos utilizá-los vezes suficientes para o ir melhorando, ajudando assim na 

obtenção da maturidade suficiente para se poder dar o passo seguinte. Esta forma de 

introdução é também positiva do ponto de vista do cidadão, pois assim, este, vai-se 

familiarizando com este tipo de sistemas, não lhe parecendo algo novo e distante 

quando o utilizar numa votação maior. 
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4. Trabalho Relacionado 

 

 

Como em todas as investigações, antes de iniciarmos o nosso trabalho decidimos 

procurar pelo que já havia sido efectuado nesta área. Verificámos que os primeiros 

artigos de votação electrónica que conseguimos encontrar [17, 24] datavam já da 

década de 80 levando a ficarmos com a ideia de ser já um assunto muito badalado. No 

entanto, e após uma investigação mais profunda, acabámos por verificar que embora 

muito já tivesse sido escrito [2, 3, 16, 20, 25-27], pouco havia sido posto em prática.  

 

Na realidade, muito pouco havia sido efectuado na área da votação electrónica como é 

aqui apresentado. É certo que alguns países, principalmente nos Estado Unidos da 

América, já era utilizado algo chamado de voto electrónico [6, 7, 11, 28]. No entanto, 

este voto electrónico não era uma plataforma completa, de ponta a ponta, como a que 

aqui apresentamos. Os eleitores continuavam a preencher os boletins de forma 

manual, sendo a parte electrónica apenas utilizada para a leitura e posterior contagem 

dos votos, como podemos ver nas figuras seguintes. 
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Figura 3 - Exemplo de boletim de votação óptico 

 

 
Figura 4 - Exemplo de boletim de votação por perfuração 

 

 
Figura 5 - Exemplo de boletim de votação por perfuração 
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Este tipo de sistemas levam a demasiados erros [6, 7, 11, 28], sejam no preenchimento 

- como já falámos acima, sejam na contagem em que demasiados votos são postos de 

lado por conterem irregularidades - mal perfurados, mal preenchidos - fazendo com 

que as máquinas que os lêem os considerem nulos. Desta forma, o resultado das 

eleições poderá não ser representativo da vontade dos eleitores [29]. 

 

Existem no entanto alguns sistemas do género do que vamos apresentar [2, 3, 8, 19, 

25, 26], mas ou são muito recentes e estão ainda em desenvolvimento / estudo [3, 8], 

ou foi demonstrado que os resultados apresentados nem sempre são correctos [2, 12, 

19], ou estão totalmente vocacionados para eleições em grande escala [26], ou estão 

mais vocacionados para eleições não presenciais, pela Internet [25].  

 

Existem também alguns sistemas comerciais, SCYTL1, VoteHere2, EveryoneCounts3, 

entre outros. Mas normalmente têm o problema de serem proprietários e “closed 

source”, não podendo ser auditados por todos e levando assim a uma certa 

desconfiança por parte do eleitorado. 

 

Derivado deste cenário, decidimos avançar com a proposta da nossa plataforma, além 

de que, acaba por de alguma forma, ser mais adequada para a nossa realidade. 

 

                                                
 
1 URL: http://www.scytl.com/  
2 URL: http://www.votehere.net/  
3 URL: http://www.everyonecounts.com/  
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5. Plataforma de Votação Electrónica 

 

 

5.1. Arquitectura 

 

 

A Plataforma de Votação Electrónica é um sistema distribuído com diferentes 

componente interligadas por um rede, seja esta uma LAN, MAN ou WAN como 

apresentado na Figura 6 - Cenário do SVE. O eleitor acede ao SVE através da rede, 

embora a sua presença física ou não seja opcional. 

 

Um descrição de mais alto nível sobre os papeis existentes no SVE são os seguintes: 

 

• O “Authentication System” (AS) é responsável pela autenticação do eleitor 

durante a eleição e por lhe entregar a credencial de votação anónima e o 

boletim de voto. 

 

• O “Ballot System” (BS) é responsável por receber os votos cifrados, validar as 

respectivas credenciais, verificar que não foram usadas previamente e 

distribuir os votos validados pelos vários “Vote Collectors” (VC). 
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• O(s) “Vote Collector(s)” aceitam os votos provenientes apenas do BS, 

guardando-nos aleatoriamente e permitindo a sua contagem após finalizada a 

eleição. Neste mesmo momento os votos podem ser tornados públicos para re-

contagem. 

 

A opção da utilização de múltiplos VC é uma característica essencial do sistema por 

nós proposto, pois só assim conseguimos uma adequada redundância geográfica para 

os votos já recolhidos. Adicionalmente deverá ser efectuada também uma replicação 

do AS e do BS para se atingir uma melhor fiabilidade e escabilidade – por exemplo, 

os eleitores poderiam ser divididos de acordo com o seu circulo eleitoral, existindo 

um AS para cada um destes. 

 

 

 
Figura 6 - Cenário do SVE 
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5.2. Funcionamento 

 

 

O funcionamento do SVE requer suporte para o registos do eleitor e para a 

inicialização de cada componente (AS, BS e VC) antes do início das eleições, o 

processo de votação em si e a contagem dos votos. Todos estas acções são levadas a 

cabo debaixo do controlo da “Election Commission” (EC). 

 

5.2.1. Registo do Eleitor 

 

 

O registo do eleitor deve ser iniciado antes do dia da eleição, por forma a poder ser 

determinado quais os que podem exercer o seu direito de voto. Um dos seguinte 

cenário poderá ser adoptado: 

 

• Cenário 1 – os eleitores necessitam de ser registados especificamente para 

motivos eleitorais. Neste cenário, podem ser usadas as técnicas usuais de 

registo que poderão ou não requerer a identificação presencial do eleitor, 

dependendo das necessidades de autenticação e confidencialidade da eleição 

em causa. 

 

• Cenário 2 – os eleitores já têm um acesso validado a um qualquer sistemas 

que pode ser usado para fins eleitorais. Este cenário é o cenário mais adequado 

para pequenas e consequentemente menos críticas eleições, onde o eleitores já 

estão de alguma forma registado na organização para outros fins e sendo-lhes 

fornecido acesso ao SVE de uma forma controlada e utilizando adequados 

sistemas de autenticação. 

 

5.2.2. Inicialização e processo de voto 
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A Figura 7 - Diagrama de Sequência de uma Votação apresenta a sequência de 

eventos para um inicialização e votação completa. Como iremos ver, o sistemas 

adopta a utilização fiável de técnicas de criptografia assimétrica [22, 30] e usa de 

forma intensiva canais de comunicação seguros. 

 

 
Figura 7 - Diagrama de Sequência de uma Votação 

 

Os passos 1 a 3 referem-se á fase de inicialização do sistema. Nos passos 4 a 9, o 

eleitor obtém a sua credencial e o seu boletim de voto. Nos passos 10 a 12, o eleitor 

submete o seu boletim de voto preenchido com a sua orientação ao BS. A replicação 

dos votos para os vários VC ocorre nos passos 13 a 15 e finalmente, nos passos 16 a 

18 são entregues confirmações de votação concluída com sucesso ao eleitor e ao AS. 

De seguida descreve-mos cada um dos passos com mais detalhe: 
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1. Inicialização do AS. Neste passo irá ser gerado um par de chaves assimétrico, 

constituído por uma chave pública e uma chave privada, para o AS (ASprvK, 

ASpubK). Este par de chaves será usado para identificar inequivocamente o 

AS desde o inicio até ao fim das eleições. Como apresentado anteriormente, a 

chave privada nunca deverá sair da posse do seu titular, e como tal, nunca 

deverá sair da posse do AS e a chave pública deverá ser tornada pública e irá 

ser utilizada quer pelo eleitor, quer pelo BS. 

 

2. Inicialização do BS. De forma similar ao anterior, neste passo será gerado o 

par de chaves assimétrico para o BS (BSprvK, BSpubK) . Este par de chaves 

será usado para identificar inequivocamente o BS desde o inicio até ao fim das 

eleições. Como apresentado anteriormente, a chave privada nunca deverá sair 

da posse do seu titular, e como tal, nunca deverá sair da posse do BS e a chave 

pública deverá ser tornada pública e irá ser utilizada quer pelo eleitor, quer 

pelo VC para validar o votos, como será explicado em mais detalhe adiante. 

 

3. Inicialização do EC. Neste passo também será gerado um par de chaves 

assimétrico para o EC (ECprvK, ECpubK). Este par de chaves será usado para 

identificar inequivocamente o EC desde o inicio até ao fim das eleições, 

incluindo a contagem dos votos. A chave privada, neste caso em particular, 

deverá ser dividida e distribuída por vários membros da EC (ECprvKn, 

n=1...N) e a máquina usada para a sua geração deverá ser selada e armazenada 

em local seguro. A chave pública deverá ser tornado pública e será utilizada 

pelo eleitor. 

 

4. O eleitor acede ao “site” do AS, previamente anunciado e autentica-se como 

um eleitor elegível. 

 

5. O AS, após ter procedido à validação do eleitor, fornece-lhe uma aplicação 

“client-side”  e as chaves públicas do AS (ASpubK), BS (BSpubK) e EC 

(ECpubK) 

 

6. A aplicação “client-side”  gera um par de chaves assimétrico que permitirá 

identificar o eleitor (VprvK, VpubK). 
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7. O eleitor envia a sua chave pública (VpubK) para o AS. 

 

8. O AS armazena a chave pública do eleitor (VpubK) na sua base de dados e 

gera uma “hash”  resultante da combinação do “username” do eleitor e um 

número grande aleatório. De seguida, assina os dados resultantes com a sua 

chave privada (ASprvK) e adiciona o “Electoral Circumscription Identifier” 

(ECI) do eleitor, por forma a criar a credencial (Cred). Esta será então cifrada 

com a chave pública do eleitor por forma a somente ele conseguir aceder à 

informação que a mesma contém (VpubK). 

 

Cred= (Sign(SHA-1(user, rand), ASprvK), ECI) . (1) 

EncCred=Ciph((Cred), VpubK) . (2) 

Tabela 1 - Criação do EncCred 

 
9. O AS devolve a credencial cifrada (EncCred) juntamente com o respectivo 

ECI ao eleitor. 

 

10.  A aplicação “client-side”  apresenta ao eleitor o boletim para este prencher e 

assim cumprir o seu direito de voto. Após esse passo, a aplicação decifra a 

credencial (Cred) com a chave privada do eleitor (VprvK), cifra o boletim e o 

ECI com a chave pública do VC (VCpubK) criando o “ciphered ballot” 

(CiB), a este junta a credencial e cifra o resultante com a chave pública do BS 

(BSpubK), dando origem ao “double ciphered ballot” (dCiB). 

 

 

Cred=Deciph(EncCred, VprvK) . (3) 

CiB= Ciph((Ballot, ECI),VCpubK) . (4) 

dCiB=Ciph((CiB, Cred),BSpubK) . (5) 

Tabela 2 - Criação do dCIB 
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11. O eleitor envia o dCiB ao BS. 

 

12.  O BS decifra o dCiB com a sua chave privada (BSprvK), valida se a 

credencial está assinada com a chave pública do AS (ASprvK) e se ainda não 

foi usada. De seguida, assina o CiB com a chave privada do BS (BSprvK),  

criando o “signed ciphered ballot” (SiCiB) e marca a credencial como já 

tendo sido usada. 

 

 

(CiB, Cred)=Deciph(dCiB, BSprvK) . (6) 

Validate(Cred, ASpubK) . (7) 

SiCiB=Sign(CiB, BSprvK) . (8) 

Tabela 3 - Criação do SiCiB 

 

13. O BS envia o SiCiB para o VC, ou, preferencialmente, para múltiplos VC. 

 

14. O VC valida se o SiCiB foi devidamente assinado com a chave privada do BS 

(BSprvK) e armazena-o aleatoriamente. 

 

 

Validate(SiCiB, BSpubK) . (9) 

Tabela 4 - Validação do SiCiB 

  

15. Cada VC deve confirmar perante o BS a correcta recepção do SiCiB. 

 

16. O BS confirma a correcta recepção do CiB com uma credencial válida ao 

eleitor. 

 

17.  O eleitor confirma ao AS que finalizou com sucesso o seu processo de 

votação. 
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18.  O AS confirma ao eleitor que este finalizou correctamente todo o processo de 

votação, e como tal, que não será capaz de votar novamente.. 

 

5.2.3. Contagem dos Votos 

 

 

A contagem dos boletins de voto é uma das tarefas mais críticas [6, 9, 11, 29]. 

Devemos, acima de tudo e sem qualquer dúvida, garantir que esta contagem é 

verdadeiramente representativa da escolha dos eleitores. Por forma a aumentar a 

fiabilidade e verificabilidade do sistema, sugerimos o uso da replicação distribuída do 

boletins [17] tal como mencionado na secção anterior. 

 

Após o fim das eleições, as chave privada da EC que havia sido divida, é reunida e 

tornada pública. No entanto, a chave privada do BS (BSprvK) deve ser destruída 

primeiro, para se garantir a impossibilidade de alterar os votos já depositados. Nesta 

fase, uma vez que tudo é tornado público em cada VC, podem ser utilizadas 

aplicações diferentes para contagem dos votos, garantindo assim uma elevada 

transparência e fiabilidade do processo de contagem.  

 

Adicionalmente, os votos de todos os VC podem ser unidos, por forma a eliminar 

duplicados e ultrapassar possíveis perdas esporádicas de votos em algum VC. Como 

resultado, obtemos um conjunto final de votos para contagem muito fiável. 

 

As aplicações acima mencionadas não precisam sequer de ser fornecidas pelo SVE, 

pois existirá suficiente informação pública para qualquer pessoa, caso o deseje, 

confirmar os resultados das eleições, acedendo para isso a todos os votos armazenados 

através dos múltiplos VC. No entanto, e embora os mesmos resultados devam ser 

obtidos, obviamente, que os resultados oficiais da contagem dos votos deve ser levada 

a cabo pela EC e representantes de todas as partes envolvidas. 
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Este processo de contagem é totalmente seguro, pois todos os votos podem ser 

decifrados e validados, mas não podem ser alterado, uma vez que a chave privada do 

BS (BSprvK) foi previamente destruída. 

 

Validate(SiCiB, BSpubK) . (10) 

(Ballot, ECI)=Deciph(SiCiB, Merged(CVprvK1, CVprvK2, .., 

CVprvKN)) . 
(11) 

Tabela 5 - Obtenção do boletim de voto inteligível 
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6. Protótipo 

 

Com o objectivo de demonstrarmos as funcionalidades da nossa plataforma de 

votação electrónica, optámos por desenvolver um protótipo em que as mesmas 

pudessem ser demonstradas. Este protótipo foi desenvolvido segunda a filosofia 

“open source”, como defendemos no inicio que todas as PVE devem seguir e como 

tal, disponibilizado para todos no site da “Source Forge”, ou mais concretamente na 

URL http://sourceforge.net/projects/evote-aapp  . 

 

Antes de começarmos a descrever como se pode utilizar este protótipo, vamos 

primeiro fazer algumas considerações sobre o mesmo a nível de linguagem de 

programação, base de dados utilizada e forma de interacção com o utilizador. 

 

6.1. Linguagem de Programação 

 

 

A linguagem de programação por nós escolhida para esta implementação foi a 

linguagem JAVA. Esta foi escolhida essencialmente pelas seguintes razões: 

 

• O facto de ser uma poderosa linguagem de programação, quer “client-side”  

quer “server-side” [31-33]; 
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• O relativo à vontade que tínhamos relativamente à utilização da mesma e a 

facilidade de programação [34]; 

 

• O facto de ser uma linguagem multiplataforma [32, 34]; 

 

• O facto de ser uma linguagem desde sempre muito interligada / preocupada 

com segurança e em especial com criptografia [34, 35]; 

 

• O facto de já ser uma linguagem bastante amadurecida. 

 

No desenvolvimento do nosso protótipo na linguagem JAVA, temos no entanto uma 

grande divisão sobre o que efectuamos do lado do servidor e o que efectuamos do 

lado do clientes, utilizando para isso duas tecnologias distintas. 

 

6.1.1. Client-Side 

 

 

Para podermos executar código do lado do cliente, utilizamos, dentro da linguagem 

Java, a tecnologia de Applets. Uma Applet não é mais do que um programa escrito em 

Java que pode ser incluído numa página HTML, da mesma forma que introduzimos, 

por exemplo, imagens. No entanto, para a visualização da mesma por parte do cliente, 

este precisa de ter um “Browser Web” capaz de compreender este tipo de tecnologia. 

Para isso, normalmente basta ter instalado, em cada computador cliente, a “Java 

Virtual Machine”  que irá permitir fazer o “download”  do código pertencente à 

Applet e executá-lo localmente no computador cliente como se de um programa local 

se tratasse. 

 

6.1.2. Server-Side 

 

 

Para os desenvolvimentos do lado do servidore(s), utilizamos, dentro da linguagem 

Java, a tecnologia de Servlets. Uma Servlet não é mais do que uma pequena extensão 
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a um servidor que permite expandir as suas funcionalidades [32]. Desta forma, é 

permitido ao programador customizar qualquer servidor “web”  com capacidades Java 

por forma a atingir um elevado nível de flexibilidade e portabilidade [32].  

 

Para podermos utilizar Servlets vamos no entanto precisar do lado do servidor web, 

que pode ser por exemplo o Apache4, de um “servlet container”. Aquele que usámos 

no nosso desenvolvimento foi o Tomcat5, mas outros podem ser usados. 

 

6.2. Bases de Dados 

 

 

Como em praticamente qualquer programa que implique armazenamento e consulta 

de dados, necessitámos de uma base de dados. A que escolhemos foi o MySQL e a 

respectiva integração por JDBC com a linguagem de programação acima apresentada. 

O MySQL é uma base de dados de utilização gratuita, fácil de trabalhar e com provas 

dadas no mercado, daí a nossa opção. 

 

No nosso sistema existem basicamente duas bases de dados distintas: uma no AS e 

uma no BS. A do AS é a responsável por conter toda a informação referente ao 

eleitor. De seguida apresentamos a versão mais simplista da mesma. 

 

                                                
 
4 URL: http://www.apache.org  
5 URL: http://tomcat.jakarta.org  
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Figura 8 -  Base de Dados do AS 

 

Como podemos ver na Figura acima, existem 4 tabelas: 

 

• Credentials: após o ponto 8 da Figura 7 - Diagrama de Sequência de uma 

Votação, esta tabela vai conter a identificação de cada eleitor, através do sua 

chave pública e a sua credencial gerada de forma aleatório como explicado 

acima. O armazenamento da credencial é, apenas e só, para o caso de o eleitor 

não conseguir concluir o seu processo de eleição, poder solicitar uma espécie 

de segunda via da sua mesma e poder tentar efectuar o processo novamente. 

Para isso no entanto, terá de obrigatoriamente usar a mesma chave pública que 

anteriormente. De notar, que apesar de haver uma associação chave pública 

credencial, em tempo algum existe uma associação chave pública eleitor, o 

que faz com que nunca se consiga relacionar uma credencial com um eleitor 

através da análise das bases de dados. 

 

• Systemspublickeys: esta tabela foi criado sobretudo por motivos de 

“performance”. O objectivo é não ser necessário de todas as vezes que 

pretendemos usar uma chave pública de um dos sistemas, ter que a levantar de 

um determinado “site” . Como tal, achamos que apenas a primeira vez o 

devemos fazer, e após esta fase armazená-la na nossa base de dados e passar a 

utilizá-la daí em diante. 



37 

 

• Users: tabela que contém a informação de um utilizador. Neste caso apenas 

contém o seu “username” e a sua “password” mas poderia conter muitos 

mais dados, como Morada, BI ou Número de Eleitor. Adicionalmente contém 

um campo que apenas indica se a sua chave pública já foi ou não submetida, 

ou seja, se já deu inicio ao seu processo de votação. 

 

A base de dados do BS, é a responsável por conter as credenciais que já depositaram 

um voto e como tal impedir que a mesma credencial repita o mesmo processo. 

 

 
Figura 9 - Base de Dados do BS 

 

• Credentials: esta tabela existe com a finalidade de guardar as credenciais que 

já foram submetidas, por forma, a caso seja necessário aceitar um segundo 

voto de uma mesma credencial (por exemplo, quando o processo for 

interrompido por algum motivo) garantir que sobrepõe o voto já existente. 

 

• Systemspublickeys: esta tabela foi criada sobretudo por motivos de 

“performance”. O objectivo é não ser necessário de todas as vezes que 

pretendemos usar uma chave pública ter que a levantar de um pré determinado 

“site” . Como tal, achamos que apenas a primeira vez devemos fazer o 

levantamento da mesma e após esta fase armazená-la na nossa base de dados e 

passar a utilizá-la daí em diante. 
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6.3. Demonstração 

 

 

Quando se tenta aceder à PVE, a primeira acção que é necessário efectuar é 

autenticar-se perante o sistema. Aqui, inicialmente necessitamos de escolher se 

queremos entrar como administrador do sistema ou eleitor. 

 

 
Figura 10 - Ecrã de Login na PVE 

 

Vamos supor que inicialmente iríamos entrar como administradores do sistemas, 

tendo em vista a inicialização do mesmo. Caso fosse essa a escolha, e após havermos 

colocado um “username” e uma “password” válida apareceria no ecrã o apresentado 

na seguinte. 
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Figura 11 - Zona de Administração do SVE 

 

Aqui podemos escolher as opções que um administrador do SVE pode efectuar, sendo 

estas: 

 

• Users: adicionar, remover e listar todos os utilizadores (eleitores) do sistemas; 

 

• System Public Keys: para adicionar à base de dados as chaves públicas das 

restantes componentes (BS e VC); 

 

• Init:  que nos leva a uma zona similar à da Figura 12 - Inicialização da PVE, 

aonde é inicializado o sistemas e nos é apresentada a chave pública do memos. 

 

 
Figura 12 - Inicialização da PVE 
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Caso tenhamos entrado na PVE como um eleitor, aparece-nos de imediato o boletim 

de voto para preenchimento, sendo todo a fase de “download”  da aplicação “client-

side” totalmente transparente para o utilizador. 

 

 
Figura 13 - Boletim de Voto 

 

Após ter feito a sua escolha, o eleitor prime no botão “Next”  sendo reencaminhado 

para uma nova página que lhe vai comunicar apenas se a sua votação foi ou não 

concluída com sucesso. 
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7. Prova dos requisitos 

 

Anteriormente apresentámos os requisitos que iríamos ter em conta na nossa PVE. 

Agora vamos apresentar como conseguimos atingir / cumprir cada um deles com o 

sistema por nós proposto. 

 

• Precisão: Este requerimento é satisfeito em três fase distintas. A primeira fase, 

quando o voto é depositado no BS, garantimos que é impossível alterá-lo uma 

vez que está cifrado com a chave pública do VC (VCpubK) e a correspondente 

chave privada não está acessível. A segunda fase, quando o voto é depositado 

no VC, garantimos a impossibilidade de ser depositado um voto inválido, pois 

seria necessária a chave privada do BS (BSprvK) para o fazer. A terceira fase 

ocorre quando os votos estão a ser contados, recorrendo à chave privada do 

VC (VCprvK) que entretanto foi tornado pública, em que não podem ser 

criados votos adicionais pela mesma razão da segunda fase, sendo que nesta a 

chave privada do BS (BSprvK) já foi inclusive destruída. 

 

• Democracia: O AS apenas fornece uma credencial válida a cada eleitor. Esta 

credencial é obtida através de um processo de execução única, despoletado 

pelo deposito da chave pública do eleitor. Depois disso, o respectivo eleitor 

ficará marcado na base de dados do AS por forma a impossibilitar que possa 

depositar uma segunda chave pública No entanto, este pode utilizar a mesma 
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chave pública depositada inicialmente por forma a obter a mesma credencial. 

A credencial válida só pode ser utilizada no máximo uma vez para depositar 

um voto. Após essa primeira utilização, será armazenada no BS e marcada 

como utilizada para não se permitir duplicação de votos. 

 

• Privacidade: Não é de todo possível associar um eleitor à sua credencial e, 

como tal, ao seu voto. Este requerimento é satisfeito no AS, uma vez que a 

credencial não contém qualquer informação relativa ao eleitor [15].  

 

• Verificabilidade: Como todos os votos podem ser tornados públicos, tal como 

a chave privada do EC (ECprvK) usada para decifrar os votos, qualquer um 

pode recontar os votos a qualquer altura após o fecho das eleições. 

 

• Mobilidade: O AS garante a distribuição de credenciais aos eleitores 

independentemente da sua localização. O SiCiB criado pelo BS e armazenado 

pelo VC irá permitir uma contagem de votos dividida por circulo eleitoral, 

uma vez que contém o respectivo ECI. 

 

• Auditabilidade:  O SVE é “Open Source” (GPL) e a contagem dos votos é 

totalmente transparente. 
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8. Conclusão 

 

 

Demonstra-mos que o nosso sistema é capaz de satisfazer os principais requerimentos 

de uma eleição e estamos esperançados que o lançamento do mesmo debaixo do 

sistema de licenciamento GPL vá permitir uma evolução rápida debaixo do escrutínio 

público. Queremos ainda apontar que a separação de papeis acaba por criar alguma 

similaridade entre o Sistema de Votação Electrónico e os e bem estabelecidos 

sistemas de votação convencionais, adicionando algumas funcionalidades 

interessantes. 

 

Acima de tudo, concentramos o nosso estudo na satisfação dos requerimentos que 

considera-mos dependentes do modelo, sem nunca nos esquecer-mos da importância 

das medidas tecnológicas e organizacionais. Por exemplo, a separação geográfica dos 

componentes pode não ser obrigatória, mas é largamente recomendada, tal como o 

uso do isolamento físico e lógico através da, por exemplo, criação de regras, muito 

restritas, de acesso a cada componente. 

 

Acreditamos ainda que as maiores vantagens do nosso sistemas não são apenas as 

suas sólidas bases tecnológicas, mas também a potencialidade para demonstrar aos 

eleitores o porquê de poderem confiar nele. Antes de nos preocuparmos em sistemas 

de utilização em larga escala, focámo-nos em construir uma plataforma segura, que 
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pode e deve, como já referimos, ser usada inicialmente em eleições mais pequenas e 

menos problemáticas. Ao procedemos desta forma, podemos contribuir par, dia a dia, 

ir envolvendo cada vez mais cidadãos nas tecnologias que a sociedade da informação 

disponibiliza, permitindo assim uma validação gradual, por parte dos mesmos, da 

usabilidade e aceitação dos sistemas de votação electrónica. Acreditamos, que este é o 

único caminho a seguir, por forma a aspirarmos que um dia os sistemas de votação 

electrónica possam ser introduzidos na nossa vida política e social. 

 

8.1. Trabalho Futuro 

 

 

Como em todos os projectos, existem sempre formas de os melhorar. Durante o 

desenvolvimento desta tese, foram aparecendo áreas sujeitas a melhoramento, 

algumas que derivado à falta de tempo, acabaram por ser descuradas, outras porque se 

achou que já não faziam parte do trabalho realizado, mas sim trabalho que poderia ser 

efectuado em paralelo. Alguns melhoramentos seriam: 

 

1. Pensar em soluções para tentar minimizar ou mesmo inviabilizar ataque de 

DoS;  

 

2. Executar baterias de testes sobre o protótipo apresentado e analisar os 

respectivos resultados, por forma a determinar os pontos de falha e apresentar 

soluções para os mesmos; 

 

3. Simular a PVE apresentada sobre a forma de um diagrama de estado e efectuar 

simulações formais sobre o mesmo; 

 

4. Melhorar os métodos de replicação dos votos entre o BS e os múltiplos VC. 

 

Algumas destes melhoramentos já estão a ser ponderados, e talvez venham a ser 

conseguidos. 
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