
 

Eleição dos Representantes dos Jornalistas na CCPJ para o Triénio 2022/2025 

 

Como votar online  

Para poderem votar online na eleição dos representantes dos jornalistas na Comissão da 

Carteira Profissional de Jornalista para o triénio 2022/2025, a decorrer entre as 9h do dia 17 de 

janeiro de 2022 e as 19h do dia 19 de janeiro de 2022 (a votação presencial decorre entre as 

10h e as 19h do dia 19 de janeiro de 2022), os jornalistas com carteira profissional devem, caso 

ainda não o estejam, inscrever-se na Plataforma de Registo da CCPJ. 

Os jornalistas já inscritos não necessitam de voltar a inscrever-se, devendo saltar para o passo 

n.º 6 deste documento. 

Para inscrição (e criar um nome de utilizador) na Plataforma da CCPJ, por favor efetue os 

seguintes passos: 

1. No site da CCPJ (www.ccpj.pt), devem entrar na Área Reservada, no botão azul existente 

na coluna da direita: 

 

http://www.ccpj.pt/


2. Em seguida, serão direcionados para a seguinte página, onde deverão clicar no 

segundo link disponível – “Área reservada aos profissionais do sector”: 

 

 

 

3. Clicando nesta área, serão direcionados para a Plataforma de Registo da CCPJ, onde 

devem clicar em “Registar Jornalista”: 

 

  



4. Em seguida, são direcionados para a página seguinte: 

 

5. Aqui, devem registar-se da seguinte forma: 

Título profissional – escolher a indicação Carteira Profissional de Jornalista 

Número de título – escrever o número da Carteira Profissional (colocar apenas os algarismos) 

Na fase seguinte, os jornalistas devem colocar o email com que se encontram registados na CCPJ 

e a palavra-passe que querem que fique associada ao seu registo. 

Receberão, de seguida, um e-mail com um link através do qual farão a ativação da sua inscrição 

na Plataforma de Registo. 

O utilizador e a password escolhidos serão os necessários para o registo na plataforma de 

votação online (https://votacao.ccpj.pt).  

6. Os jornalistas, já devidamente registados na Plataforma e com nome de utilizador, 

devem clicar (na Área Reservada do site da CCPJ) no primeiro link disponível - “Votação 

para os Representantes dos Jornalistas na CCPJ - Triénio 2022/2025”: 

 

  

https://votacao.ccpj.pt/


7. Finalmente, para aceder à votação online, os jornalistas devem inserir o seu nome de 

utilizador e password. 
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