
Combate á abstenção ao voto

Ao XXIII Congresso Nacional da Juventude Socialista,

Restaurada a 25 de abril de 1975, podemos analisar que após quase 50 anos a
nossa democracia sofreu múltiplas alterações, algumas satisfatórias outras
menos, uma delas é a abstenção no nosso país. Passamos de 8,5% (1975) de
abstenção para 48,6% (2022). Esta evidente falta da participação civil, é um
fenômeno que já ultrapassou os 50% da população em 2019, este
acontecimento ocorre por vários motivos, desde a falta de preparação dos mais
jovens que ao atingirem a maioridade não têm qualquer conhecimento político,
a pouca competitividade perante as eleições, a maneira como os jovens não se

sentem representados pelos partidos. Outro fator que contribui imenso para a
taxa de abstenção pode ser localizado na distância física entre eleitores e eleitos.
Isso explica também o porquê das autárquicas são sempre as eleições mais

participadas e as europeias as menos.  O direito ao voto é o elemento essencial
em qualquer democracia, foi a grande recompensa que uma geração lutadora e
sonhadora nos deixou e por isso, há que sensibilizar, esclarecer e incentivar a
população para o exercício desse direito.

Neste sentido, a Juventude Socialista propõe:

● Considerando que nos dias de hoje Portugal, contém várias plataformas,
como o portal das finanças, onde os portugueses realizam o IRS via
on-line, não seria viável desenvolver uma plataforma para o voto? Algo
mais acessível às novas gerações, reduzindo o tempo gasto para tal o que
acabaria por dar mais flexibilidade á população ativa.
Esta plataforma deveria conter o caderno eleitoral de cada partido com
visto a incentivar o voto consciente e ainda ser possível assistir á
contagem de votos em direto.
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● Para além disso, pensando nos mais novos, uma das formas de combater a

falta de informação que é um dos grandes causadores deste fenómeno,

através de atividades escolares que apelem a importância da democracia,

através de vídeos educativos, palestras, debates sobre diversos temas

entre alunos.

Braga, 17 de dezembro de 2022
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