
*meuParlamento.pt 
Navega no tempo, explorando as votações do Parlamento,  
e descobre quais os partidos que mais concordam contigo!



“
Nuno Moniz 

INESC TEC / Universidade do Porto  

Arian Pasquali 

INESC TEC 

Tomás Amaro 

HostelWorld
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69.27%
de abstenção nas últimas eleições.
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Primeira eleição        Última eleição

Evolução da abstenção em Portugal
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Sempre que nos aproximamos 
de períodos de eleições, é 
comum o aparecimento de 
quizzes ideológicos 

Apesar da sua utilidade, nem 
sempre estão isentos de 
problemas.

Quizzers
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Notícias são efémeras. 
 
Propostas apresentadas, 
discutidas e votadas 
rapidamente são esquecidas. 

Dispersão de informação



Motivação



�8

• Ligação entre cidadãos e o Parlamento 

• Permitir ao cidadão sentar-se na Assembleia da 
República e saber exatamente que diplomas 
são apresentados e votados 

• Aproximar os cidadãos da política e da vida 
coletiva 

• De forma permanente

O que queremos
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Solução
▹ http://meuparlamento.pt
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Vota as propostas legislativas 

Vê quais os partidos que deram “match” 
com os teus votos 

Confere através do arquivo.pt a memória 
online da proposta, as notícias

meuParlamento.pt



Como funciona? 
Apenas três gestos para votar

Abstenção

A favorContra

Deslize para esquerda 
de se é contra

Deslize para direita 
se é a favor

Deslize para cima se 
se o voto é abstenção
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• Quais os partidos que votaram  de maneira mais 
semelhante à sua; 

• Informações detalhadas sobre cada proposta: 

• O texto das propostas;  

• Informação sobre os seus autores;  

• Notícias produzidas na altura em que as propostas 
foram votadas no Parlamento; 

• Partilhar resultados com amigos.

Resultados 
No final de 10 questões o utilizador fica a saber: 
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arquivo.pt meuParlamento
API

Arquitetura

Recolhe 
propostas 

Pesquisa por 
notícias

amostra  
10 propostas 

parlamento.pt



Suporte para Android 
Disponível para download 
gratuito na Play Store 

Place your screenshot here �15
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Suporte para iPhone 
Disponível em breve 
gratuitamente na Apple Store. 

Em fase de aprovação na loja.



�17

Privacidade 

O sistema não guarda quaisquer dados do 
utilizador ou sobre como são votadas as 
propostas; 

Não é necessário qualquer tipo de registo 
prévio; 

Utilização anónima; 

Código-fonte aberto para verificação.



A importância do Arquivo.pt 
Fonte de dados permanente
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Graças ao Arquivo.pt, a memória da democracia Portuguesa está 
acessível hoje e para as gerações que virão. 

Um projeto como o meuParlamento pode funcionar mesmo que: 

• Ocorram mudanças na lei de acesso aos dados; 

• Restrição do acesso aos dados;  

• Indisponibilidade técnica do site do parlamento; 

• Razões diversas.
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• Incluir o debate parlamentar sobre cada proposta  

• Notificações 

• Funcionamento em tempo-real 

• Replicar para outro tipo de instituições políticas 

• Replicar para outros países (Brasil)

No futuro
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Resumo

Originalidade 

Uma aplicação 
única no 
mundo.

Maturidade 

Aplicação já 
disponível na 
Google Store. 
Em breve na 
Apple Store.

Impacto social 

Estimula 
aproximação entre 
utilizadores e as 
decisões tomadas 
no Parlamento

Impacto científico 

Fonte valiosa de dados; 

Permite estudo de 
tendências de votos 
dos partidos.

Relevância para o 
arquivo.pt 

Todos os dados utilizados 
pelo projeto são oriundos 
do Arquivo.pt



http://meuParlamento.pt 
Nuno Moniz 

Arian Pasquali 
Tomás Amaro 

Propostas votadas

+10 mil
Pesquisas realizadas

+650
Acessos
+1000


