
Política (Eleições e Governo) 
 
Para este projeto da DAC o nosso trabalho tinha o propósito de abordar e explicar 
um pouco mais sobre o tema da política. Esta temática é pouco abordada nas 
escolas mas é bastante frequente na televisão sobretudo se estivermos em 
época de eleições. 
Tentamos destacar os pontos principais da política e traçamos alguns objetivos 
para serem cumpridos com este trabalho que são: 
Dar-vos a conhecer todos os partidos políticos que existem e aprofundar um 
pouco mais naqueles que são mais conhecidos e de certa forma mais 
importantes. 
Iremos mencionar e explicar como é e qual é a estrutura governamental e 
política do nosso país, qual é a constituição da república e qual é o papel do 
cidadão na política. 
Sabendo o papel do cidadão neste tema, iremos incentivar ao voto mostrando a 
importância do mesmo e as consequências da abstenção terminando com uma 
conclusão do trabalho feito. 

 

ABSTENÇÃO 
Um dos grandes pontos da política é a abstenção que é o termo que se dá ao 
número de eleitores que se negam ou não exercem o ato de votar. 
A desistência desta ação é voluntária e pode ser uma atitude condenada por 
muitos e aceite por outros tantos, mas no entanto, temos que analisar as várias 
opções que levam parte da população a não votar. 

 

MOTIVOS PARA AS PESSOAS NÃO VOTAREM 
Os motivos mais frequentes que levam a abstenção: 
- Uma das opções é a falta de confiança no sistema, nos partidos e nos seus 
representantes. Como não sabem se os mesmos vão realizar o que prometem 
na propaganda de partidos e como não conhecem tanto dos representantes 
deixam de lado a opção votar e prosseguem a sua vida, o que nos leva a tocar 
noutro grande ponto, a falta de informação. 



- A falta de esclarecimento eleitoral influencia bastante a abstenção. Com isto o 
que queremos dizer é que a escassez de informação sobre programas, regras 
eleitorais, dados pormenorizados sobre candidatos e etc induzem ao não ir votar.  
- Nessa falta de conhecimento, outro fator que condiciona ainda mais a 
abstenção é a condição que cada pessoa tem. Existem muitos indivíduos que 
não têm acesso a meios como a internet, televisão e etc que os informem sobre 
este tema daí não apresentarem o seu voto por não saberem em quem votar. 
- Outros motivos possíveis são o não se identificarem com os projetos políticos 
que são apresentados, por pensarem que o seu voto não conta para nada ou 
então porque encaram a abstenção como uma forma de protesto.  

 

TIPOS DE ABSTENÇÃO 
Em muitas das nossas pesquisas encontramos dois tipos de de formas de 
demonstrar a abstenção que são: 

A abstenção não-presencial é quando o eleitor expressa a sua abstenção 
ausentando-se de ir ao local de voto e faltando a esse mesmo compromisso. 

A abstenção presencial é diferente porque o eleitor utiliza a mesa de voto para 
expressar a sua atitude abstencionista. O voto nulo e o voto em branco estão 
incluídos na decisão abstencionista para além de outras manifestações de 
pensamento. 

 
ELEIÇÕES LEGISLATIVAS/PRESIDENCIAIS 

• Nas eleições legislativas são escolhidos os deputados para a assembleia da 
república que representam todos os eleitores do nosso país.O parlamento 
português é formado por 230 deputados e estas eleições acontecem de 
quatro em quatro anos onde o período entre uma e outra eleição é chamado 
de legislatura. 

• Nas Eleições presidenciais é eleito um presidente, seja de um país, de um 
parlamento ou de uma entidade qualquer (como, por exemplo, uma empresa 
ou um clube) onde o candidato que é eleito tem de ter mais de metade dos 
votos sem contar com os votos em branco ou votos nulos. 

O mesmo adquire um mandato com a duração de 5 anos .  

 

Voto em branco 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Voto_nulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Voto_em_branco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clube


Como todos nós sabemos e como já foi referido anteriormente, as eleições são 
feitas através de votos confidenciais mas que podem apresentar “respostas” 
diferentes. 

Temos então os votos em branco e os votos nulos, mas se começarmos por falar 
dos votos em branco vocês sabem me explicar o que são? 

Pronto, um voto em branco é aquele cujo o boletim de voto não contém qualquer 
marca, sinal ou rabisco a assinalar a sua decisão. 

Mas se falarmos  de votos nulos vocês conseguem me dizer  o que é que é? 
 

Votos Nulos 

• Então estes são os motivos que podem levar a um voto nulo: 
É onde o boletim tem assinalado mais do um quadrado; 

• Onde foi assinalado um quadrado correspondente a uma candidatura que 
tenha sido rejeitada ou desistido das eleições; 

• Onde foi feito qualquer corte, desenho ou rasura na folha de voto; 
• Ou onde tenha sido escrita qualquer palavra; 

 

Como são tratados os votos nulos/brancos 

Os votos e nulos/brancos quando são tratados, são separados dos restantes 
votos e não são englobados na percentagem global de 100%. Contudo, apesar de 
existirem estes votos, os mesmos não contam para eleger ninguém mas 
também não impedem ninguém de ser eleito, ou seja, não tem qualquer tipo de 
influência no número de votos obtidos para cada candidatura e mesmo que 
sejam maiores os votos nulos/brancos, a eleição acontece normalmente tendo 
em conta apenas os votos válidos. 

 

Constituição da República 

A Constituição é a lei suprema do país e que valida os direitos fundamentais dos 
cidadãos, os princípios essenciais por onde se rege o Estado português e as 
grandes orientações políticas a que os seus órgãos devem obedecer, 
estabelecendo também as regras de organização do poder político. 

Estrutura do Estado - Presidente da República, Assembleia da República, Governo 
e Tribunais. 



 

 

 

Estrutura governamental 

Presidente da República - O Presidente da República é o Chefe de Estado. Nos 
termos da Constituição, representa a República Portuguesa, garante a 
independência nacional, a unidade do Estado e o regular funcionamento das 
instituições democráticas e é o Comandante Supremo das Forças Armadas. 

Como garantia do regular funcionamento das instituições democráticas tem 
como especial obrigação a de"defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição 
da República Portuguesa". 

Primeiro-Ministro - informa o Presidente da República acerca dos assuntos 
respeitantes à condução da política interna e externa do país. 

 O Presidente da República pode ainda presidir ao Conselho de Ministros, quando 
o Primeiro-Ministro o solicitar. 

Assembleia da República - É um dos órgãos de soberania consagrados na 
Constituição, além do Presidente da República, do Governo e dos Tribunais, 
representando todos os cidadãos portugueses. É composta por todos os 
deputados eleitos pelos portugueses para os representarem ao nível nacional.  

Compete à Assembleia da República assegurar a aprovação das leis 
fundamentais da República e a vigilância pelo cumprimento da Constituição, das 
leis e dos atos do Governo e da Administração. 

Governo - O Governo conduz a política geral do país e dirige a Administração 
Pública, que executa a política do Estado. O Governo tem como funções: 

• Negociar com outros Estados ou organizações internacionais. 
• Propor leis à Assembleia da República. 
• Estudar problemas e decidir sobre as melhores soluções. 
• Fazer regulamentos técnicos para que as leis possam ser cumpridas, 
• Decidir onde se gasta o dinheiro público. 

 

Formação de um governo 

A formação de um governo processa-se do seguinte modo: 



Após as eleições para a Assembleia da República ou a demissão do Governo 
anterior, o Presidente da República ouve todos os partidos que elegeram 
deputados à Assembleia e tendo em conta os resultados das eleições 
legislativas, convida uma pessoa para formar Governo. 

O Primeiro-Ministro, nomeado pelo Presidente da República, convida as pessoas 
que entende. O Presidente da República dá posse ao Primeiro-Ministro e ao 
Governo que, seguidamente, faz o respetivo Programa, apresentando-o à 
Assembleia da República. 

O Programa do Governo é um documento do qual constam as principais 
orientações políticas e as medidas a adotar ou a propor para governar Portugal. 

O Governo é chefiado pelo Primeiro-Ministro que coordena a ação dos ministros, 
representa o Governo perante o Presidente, a Assembleia e os Tribunais. 

 

O Governo pode cair quando 

• Apresenta um voto de confiança ao Parlamento e este o rejeite; 
• O programa não é aprovado pela Assembleia da República; 
• O Presidente da República o demite para assegurar o regular funcionamento 

das instituições democráticas portuguesas; 
• O Primeiro-Ministro apresenta a demissão, morre ou fica 

físicamente/mentalmente impossibilitado. 

 

Círculo eleitoral- Divisão do território em áreas geográficas, para as eleições. Os 
Deputados são eleitos por 22 círculos eleitorais (18 no Continente, que 
correspondem aos distritos, 1 na Madeira, 1 nos Açores, 1 para os cidadãos 
portugueses residentes na Europa e 1 para os que residem fora da Europa). 

Comissão Parlamentar- Grupo de trabalho em que os Deputados analisam as 
propostas e os projetos de lei. 

Constituição- Lei principal do país, em que se baseiam todas as outras leis e 
onde se descrevem os direitos e garantias dos cidadãos e a organização política 
do Estado. 

Decreto da Assembleia da República- Texto aprovado no Parlamento antes de 
ser enviado ao Presidente da República para ser publicado como lei. 

Deputado- Membro da Assembleia da República. 



Diário da Assembleia da República- Jornal oficial, em formato eletrónico, onde 
são transcritos os discursos e os debates das reuniões plenárias e publicados os 
documentos da Assembleia da República (propostas de lei, projetos de lei, 
relatórios, etc.). 

Governo- Presidido pelo Primeiro-Ministro, é o órgão que executa a política geral 
do país. É constituído pelos Ministros e pelos Secretários de Estados 
especializados nas diversas áreas (saúde, educação, economia, cultura, etc.). 

Grupo Parlamentar- Conjunto de Deputados eleitos por um partido político ou 
por uma coligação de partidos políticos. 

Iniciativa legislativa- Proposta ou projeto de lei apresentado à Assembleia da 
República. 

Lei- Norma ou regra cujo cumprimento é obrigatório para todos os cidadãos e 
entidades. As leis são aprovadas pela Assembleia da República e promulgadas, 
ou seja, confirmadas pelo Presidente da República. 

Legislatura- Período de tempo pelo qual a Assembleia da República à eleita. 
Tem a duração de quatro anos e cada um desses anos designa-se Sessão 
Legislativa. 

Mesa da Assembleia da República- Órgão da Assembleia da República, 
constituído pelo Presidente, 4 vice-Presidentes, 4 Secretários e 4 vice-Secretários. 

Parlamento- Instituição eleita pelos cidadãos, composta por Deputados, onde se 
discutem e aprovam as leis do país. 

Partido político- Organização de pessoas que defendem determinadas ideias. 
Pode apresentar candidatos às eleições. 

Presidente da República- Primeira figura do Estado português. Representa o país, 
garante o funcionamento das instituições políticas e é o Comandante Supremo 
das Forças Armadas. 

Projeto de lei- Texto proposto pelos Deputados ou por um grupo de cidadãos 
para ser aprovado como lei. 

Proposta de lei- Texto proposto pelo governo ou pelas Assembleias Legislativas 
das regiões autónomas da Madeira e dos Açores para ser aprovado como lei. 

República- Sistema político em que o poder supremo é exercido por 
representantes eleitos pelo povo, durante um período de tempo limitado. Tem 
origem na palavra latina res publica que significa coisa pública. 



Votação- Manifestação de acordo ou desacordo em relação aos temas em 
debate. 

Como é possível ser se deputado? 

Os Deputados que compõem a Assembleia da República são eleitos por todos os 
cidadãos com direito de voto, maiores de 18 anos, por um período de 4 anos que 
se designa por Legislatura. Podem candidatar-se a Deputados todos os cidadãos 
com direito de voto, o que quer dizer que a partir dos 18 anos se pode ser 
Deputado. 

Por enquanto, no nosso país, os cidadãos não se podem apresentar 
individualmente às eleições legislativas (eleições para a Assembleia da 
República) e têm de estar integrados em listas de partidos. Um candidato a 
Deputado só pode fazer parte de uma lista e só pode concorrer por um círculo 
eleitoral. 

No dia marcado para as eleições legislativas, cada pessoa vota na lista do 
partido que considere que o irá representar melhor. De acordo com o número de 
votos que cada partido obtiver, assim são distribuídos os números de Deputados 
que corresponde a cada um dos círculos eleitorais, isto é, aplica-se o método de 
D’Hondt, nome da matemática que o inventou. 

Depois das eleições legislativas, os Deputados eleitos vão ter de eleger entre si a 
Mesa da Assembleia da República, que é composta pelo Presidente da 
Assembleia da República, 4 Vice-Presidentes, 4 Secretários e 4 Vice-Secretários. 

 

 


