
Plataforma de votacións de EQUO

Instruccións para votar
Para poder participar nesta votación terás que acceder a http://votaciones.partidoequo.es e alí 
solicitaráseche un nome de usuario e un contrasinal.

Aínda que xa utilizaras con anterioridade alguna vez a plataforma terás que volver a solicitar o 
contrasinal. Para elo terás que facer clic en “Solicitar ingreso” (“1” na imaxe inferior). Se xa tes 
solicitado unha para esta votación pero non a recordas podes xerar unha nova en “He perdido mi 
contraseña o aún no tengo una” (“2” na imaxe inferior).

Nos dous casos aparecerache o recadro que podes ver á 
dereita, onde terás que ingresar o teu nome completo, a 
dirección de correo-e e a túa provincia. Estes datos deben 
coincidir co que figure no censo de EQUO. Cando 
insertemos os datos e fagamos clic en “Generar clave” 
poderemos cerrar este recadro e procederemos a ir á 
bandexa de entrada do mail que indicaramos xa que alí nos 
remite aos datos para actualizar a información. Temos que 
buscar un mail co asunto “Tu codigo para recuperar tu 
contraseña”. Abrímolo.
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Nese mail aparecerán os datos que necesitamos. Por un lado o código de activación (“2” na imaxe 
inferior) para realizar as modificacións e por outro a dirección de la página web (“1” na imaxe inferior) 
onde introducir ese código.

Teremos que copiar a dirección da web (1) e pegala no noso navegador de internet e accedemos. Unha 
vez alí pedirannos unhos datos que haberá que completar: o “Usuario”, onde podemos elexir o que 
queiramos para esta votación, o código de activación (2) e unha clave que teremos que repetir. Unha 
vez que fagamos clic no botón “Generar datos de acceso”, apareceranos unha lenda co texto 
“Realizadas las modificaciones para el usuario xxxxxxxx. Ya puede acceder al sistema de votaciones. 
ACCEDER”. Se facemos ahora clic en “Acceder” (ou vamos á páxina 
http://votaciones.partidoequo.es) xa poderemos ingresar na plataforma de votación cos novos datos.

Unha vez que accedades apareceranvos as votacións que haxa activas nas que poderedes participar.

Recordamosvos que tendes dúas votacións activas, que tendes que votar dúas veces : 

1º A tres persoas candidatas do sexo femenino por orde de preferencia.

2º A tres persoas candidatas do sexo masculino por orde de preferencia.
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