
Por uma Juventude Mais Participativa.

Ao XXIII Congresso Nacional da Juventude Socialista,

Em Portugal, a taxa de abstenção tem vindo a crescer a olhos vistos e não se
perspetiva uma inversão desta tendência para breve. Para contextualizar, a abstenção
nas últimas autárquicas (2021) foi de 46,4%. Mais de 5 Milhões e 256 mil cidadãos
não votaram nas autárquicas de 2021… E estes dados foram os melhores dos últimos
processos eleitorais.

A taxa de abstenção nas legislativas de 2022 foi de 48,6%, para a presidência da
república foi de 60,8% e para o parlamento europeu atingiu os 69,3%! Quase 7
Milhões e meio de portugueses não se dirigiram às urnas, para decidir os seus
representantes na Europa.

Queríamos abordar especificamente a abstenção jovem, no entanto não foi possível
encontrar dados concretos, uma vez que notícias encontradas se baseiam em
sondagens.

Não obstante, a presente moção tem como principal objetivo integrar os jovens no
processo democrático, contribuindo em simultâneo, para:

▪ Aumentar a transparência do processo eleitoral;

▪ Aumentar a participação pública dos jovens;

▪ Diminuir, a médio-longo prazo, as taxas de abstenção que têm assombrado o
nosso processo eleitoral.

A seleção dos eleitores para as mesas de voto é realizada mediante indicação dos
partidos ou, caso não existam pessoas indicadas em número suficiente, recorrendo à
Bolsa de Agentes Eleitorais. (voluntários)

Nós propomos a criação de uma bolsa JOVEM de agentes eleitorais, onde serão
integrados TODOS os voluntários entre os 18 e os 25 anos de idade.

Propomos também a alteração dos artigos 38º da LEPR, 47º da LEAR, 77º da LEOAL
(Eleições Presidenciais, Autárquicas e Legislativas respetivamente) e também da
legislação referente às Eleições para o Parlamento Europeu, passando os candidatos
da bolsa JOVEM de agentes eleitorais a ocupar uma percentagem a ser definida dos
escrutinadores pertencentes às mesas de voto, selecionados mediante sorteio
paritário.
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Caso não existam eleitores inscritos em número suficiente na bolsa JOVEM de
agentes eleitorais de uma freguesia, os lugares ficam destinados aos eleitores
inscritos na bolsa JOVEM de agentes eleitorais do respetivo concelho.

Caso não existam eleitores inscritos em número suficiente no concelho, os lugares de
escrutinador ficam destinados aos inscritos na bolsa de agentes eleitorais, seguindo a
legislação atualmente em vigor.

Durante a elaboração da presente moção, deparámo-nos com alguns desafios,
nomeadamente: como realizar este procedimento de seleção dos escrutinadores? A
seleção deveria ser por indicação dos partidos, ou por inscrição na bolsa de
voluntários, ficando a seleção dos candidatos à responsabilidade das respetivas
juntas de freguesia?

Estimamos que a opção de sorteio é a mais justa, mais transparente e possui o maior
potencial para atrair jovens para a esfera da participação democrática. Ainda assim,
os critérios de seleção, bem como o número de escrutinadores a sortear podem ficar
em aberto (o modelo que estamos a propor pode ser flexível, em função dos
legisladores).

Concluindo, acreditamos que a inclusão dos jovens neste processo refletir-se-á no
incremento da sua participação pública, numa maior transparência do processo
eleitoral, numa maior confiança na democracia e em menores taxas de abstenção
jovem. Precisamos de derrubar muros e construir pontes.

Assim apresentamos as seguintes propostas:

1. Criação de uma bolsa JOVEM de agentes eleitorais, onde serão integrados TODOS
os voluntários entre os 18 e os 25 anos de idade;

2. Alteração dos artigos 38º da LEPR, 47º da LEAR, 77º da LEOAL e respetiva
legislação referente às Eleições para o Parlamento Europeu, passando os
candidatos da bolsa JOVEM de agentes eleitorais a ocupar uma percentagem (a
ser definida) dos escrutinadores pertencentes às mesas de voto, selecionados
mediante sorteio paritário.

A Juventude Socialista,

Braga, 17 de dezembro de 2022
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