
Setor Desportivo

Sport Lisboa e Benfica
Caso de Sucesso

Contentores-cofre utilizados como urnas de voto

Recolha e transporte em circuito-fechado

Custódia de 471.670 votos

Máxima segurança na proteção da informação



O Sport Lisboa e Benfica – SLB foi 
fundado em 1904 e é o clube com 
mais títulos de futebol conquistados 
em Portugal – são mais de 80, 
incluindo 37 campeonatos, 26 
taças de Portugal, 7 Taças da 
Liga e 8 Supertaças. A nível 
internacional, destaque para as 
duas vitórias na Liga dos Campeões, 
na década de 60. 

O SLB é também um dos maiores 
clubes do mundo em termos de 
sócios (230 mil). 

Apesar de a principal modalidade 
ser o futebol, o SLB tem também 
conquistado vitórias noutras áreas, 
como o andebol, basquetebol, 
atletismo, futsal, voleibol ou hóquei 
em patins. 

O Sport Lisboa
e Benfica
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Os contentores-cofre devido às suas 
características de inviolabilidade podem também 
ser utilizados em atos eleitorais, assegurando a 

idoneidade de todo o processo.

• Recolha e destruição confidencial dos 
formulários censos (Instituto Nacional de 
Estatística)

• Eleições Legislativas recolha e depósito 
seguro dos votos e apuramento dos 
círculos da Europa e fora da Europa (votos 
dos emigrantes)

Desta forma, o Sport Lisboa e Benfica e a 
REISSWOLF traçaram um plano de ação 
que garantisse a idoneidade do processo 
eleitoral assegurando ao mesmo tempo 
o cumprimento de todas as normas e 
regulamentos internos afetos às eleições 
do clube.

Foram instalados em mais de 24 casas 
oficiais do Benfica, de norte a sul do país e 
no estádio do SLB, contentores metálicos 
tipo-cofre para deposito dos votos dos 
sócios. Estes estão equipados com 
uma fechadura de segurança integrada 
evitando assim o acesso indevido à 
informação. 

Os votos foram guardados nas instalações 
da REISSWOLF, desenhadas para 
garantir a segurança de todo o arquivo 
documental.

Principais Desafios

O Sport Lisboa e Benfica como instituição 
desportiva com os seus órgãos internos 
tinha como principal objetivo garantir 
que Assembleia Eleitoral de 2020 seria 
realizada com total transparência, 
salvaguarda do sigilo do voto, seguindo 
todos os protocolos e regulamentos 
do clube. Para isso, necessitava de 
um parceiro altamente qualificado e 
experiente na segurança da informação.

O Projeto

A REISSWOLF - líder nacional e 
internacional na segurança da informação 
tem sido selecionada, ao longo dos 
últimos anos, para realizar diversos 
procedimentos em atos eleitorais em 
instituições nacionais, bancárias, públicas 
e privadas através da implementação 
do serviço de depósito seguro, recolha e 
destruição confidencial:

• Recolha e destruição dos votos, relativos 
ao processo eleitoral autárquico a nível 
nacional, depois de validados pelos juízes 
presidentes dos tribunais de comarca 
(Direção Geral da Administração da Justiça 
– DGAJ)

• Eleições para administração de uma das 
mais antigas instituições financeiras de 
Portugal



As instalações da REISSWOLF foram desenhadas para 
garantir a segurança de todo o arquivo documental.
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Necessita de mais informações?
Entre em contacto connosco:
T. +351 212 348 390
clientes@reisswolf.pt

REISSWOLF Portugal
Rua dos Jasmins, nº 396
Parque Industrial do Batel
2890-161 Alcochete
www.reisswolf.pt

Benefícios para o Sport Lisboa
e Benfica

A REISSWOLF como especialista na área da segurança 
da informação, e face à sua vasta experiência em atos 
eleitorais de diversas entidades, permitiu ao SLB rea-
lizar todo o processo eleitoral com a certeza de que a 
REISSWOLF era o parceiro certo para este desafio.

Feedback SLB

“A REISSWOLF foi selecionada por ser uma entidade 
reconhecida internacionalmente na segurança da 
informação, nomeadamente em processos eleitorais. 
O fornecimento, recolha, transporte e custódia das 
urnas eleitorais foi assegurada com toda a segurança, 
contribuindo assim para a integridade e transparência 
do processo eleitoral”, António Pires de Andrade, presi-
dente da Mesa da AG do SL Benfica.


