
 

FAQ 
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) 

 

 

Para os alunos da ESRT que, no dia 25 de janeiro, 

terão 16 ou 17 anos, aqui estão 16 ou 17 informações úteis: 
 

1 - Quais são os titulares de órgãos do Estado que são 

escolhidos pelos eleitores? 

O Presidente da República, os deputados da Assembleia da 
República e das Assembleias Legislativas das Regiões 
Autónomas (Açores e Madeira), os membros das câmaras e 
assembleias municipais e das assembleias de freguesia e, 
indiretamente, o presidente da junta de freguesia. A nível da 
União Europeia, também há eleições para escolher os deputados 
ao Parlamento Europeu. 
 
2 - Quando há eleições para a Assembleia da República? 

Normalmente, de 4 em 4 anos. Em 2022, há eleições porque a 
Assembleia da República foi dissolvida em 2021.  
 
3 - Quantos deputados são eleitos nas eleições para a 

Assembleia da República? 

230 deputados. 
 
4 - Quem concorre a essas eleições? 

Os partidos políticos e as coligações de partidos políticos. 
 
5 - Quem pode ser candidato? 

Os cidadãos portugueses e também os cidadãos de 
nacionalidade brasileira, residentes em Portugal, que tenham 
igualdade de direitos políticos. 
 
6 - Alguém que não seja membro de um partido político 

pode ser candidato? 

Sim, desde que seja integrado numa lista de candidatos 
proposta por um partido ou coligação de partidos (caso 
pretenda, como "independente"). 
 
7 - Uma pessoa que só faça 18 anos no dia da eleição 

pode ser candidata? 

Sim. Pode fazer parte de uma lista de candidatos, desde que no 
dia da eleição tenha 18 anos. 
 
8 - O que acontece com os votos brancos ou nulos? 

Os votos em branco e os votos nulos não são votos validamente 
expressos, isto é, não têm influência no apuramento do número 
de votos obtidos por cada partido ou coligação. Mesmo que o 
número de votos em branco ou nulos seja maioritário, a eleição 
é válida e os resultados são apurados tendo em conta apenas 
os votos validamente expressos. 
 
9 - O que é o «Votar Claro» ? 

É um projeto do Agrupamento de Escolas de Rio Tinto nº3 
(AERT3) que pretende contribuir para uma maior participação 
política dos seus alunos e cuja primeira atividade será a 
realização, na ESRT, no dia 25 de janeiro de 2022, de uma 
simulação das eleições para a Assembleia da República. 
 

 

10 - Como são organizadas essas eleições na minha 

escola? 

As eleições a realizar no dia 25 de janeiro na ESRT são 
organizadas como as eleições reais que irão acontecer, a nível 
nacional, no dia 30 de janeiro. São organizadas por um grupo 
de alunos, professores e encarregados de educação. 
 
11 - As eleições reais realizam-se muitas vezes em 

escolas. As eleições do «Votar Claro» são eleições reais? 

Não são eleições reais, mas uma simulação das eleições para a 
Assembleia da República. Por isso, são realizadas em data 
diferente e para alunos que ainda não têm direito de voto. 
 
12 - Quais são os objetivos do «Votar Claro» ? 

Em termos simples, os objetivos do projeto «Votar Claro» são 
dois: 
- encorajar os alunos a desempenhar um papel mais ativo na 
sociedade, através do exercício dos seus direitos/deveres de 
cidadania; 
- consciencializar os alunos para a importância de participarem 
e tomarem decisões em matéria política. 
 

13 - Quem pode votar nas eleições a realizar na ESRT? 

Podem votar todos os alunos que tenham 16 ou 17 anos no dia 
25 de janeiro de 2022. 
 
14 - O que vai acontecer exatamente no dia 25 de 

janeiro? 

No dia 25 de janeiro, entre as 9h30 e as 17h30, os alunos com 
16 ou 17 anos poderão votar, como se se tratasse da eleição 
para a Assembleia da República, através de uma escolha num 
boletim de voto em tudo igual ao boletim que irá ser utilizado a 
nível nacional. No final do dia, os votos serão contados e os 
resultados anunciados a todo o Agrupamento. 
 
15 - Porque não se faz esta eleição no mesmo dia da 

eleição nacional, ou seja, no dia 30 de janeiro? 

Por recomendação da Comissão Nacional de Eleições, as 
eleições na ESRT são realizadas em data diferente para não 
gerar confusão com as eleições reais. 
 
16 - Os votos nas eleições da ESRT contam para os 

resultados das eleições nacionais? 

Não, as eleições do projeto «Votar Claro» são uma simulação 
que visa levar os alunos a informar-se, refletir e tomar uma 
decisão como se já tivessem idade para votar. Contudo, antes 
de fazerem 18 anos, os alunos não são considerados eleitores, 
isto é, legalmente não têm direito de voto.  
 
17 – Tentamos responder a algumas dúvidas 

frequentes. Se tiveres outras dúvidas sobre este 

projeto, podes colocá-las ao teu Diretor de Turma.
 


