
Portugueses estão menos
satisfeitos com democracia

INQUÉRITO

OS PORTUGUESES estão
cada vez menos satisfeitos
com a democracia, concluiu
um inquérito feito em 23
países europeus e que contou
com a participação do Insti-
tuto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa. O re-
sultado pode ser entendido à

luz da degradação das condi-

ções económicas e sociais em
Portugal, nos últimos anos.

"Os dados sugerem que a va-
lorização da justiça social
como elemento indissociável
do conceito de democracia pa-
rece ser especialmente inten-

sa nos países com maiores de-

sigualdades de rendimentos,
dos quais Portugal claramen-
te faz parte", segundo o tex-
to, ontem citado pela Lusa.

As principais falhas aponta-
das são o funcionamento dos

tribunais, a capacidade dos

governos de assegurarem jus-
tiça social, a opacidade das de-
cisões governamentais, os di-
reitos das minorias e o com-
bate à pobreza. Os inquiridos
entendem que democracia é

mais do que "eleições livres e

justas" e incluem a igualdade
perante a lei e um sistema po-
lítico que castigue "maus go-
vernos" e os obrigue a infor-
marem os cidadãos. •



Portugueses
não confiam
uns nos outros
¦ Os portugueses estão entre os
cidadãos europeus que confiam
menos uns nos outros e nas ms -

tituições. É o diretor do Instituto
de Ciências Sociais quem defen-
de esta ideia, com base num es -
tudo social europeu com dados
de 23 países. "Nem fomos edu-
cados a ajudar nem a perceber
no outro uma potencial fonte de

ajuda" defende Jorge Vala. As fa-
lhas do sistema político em rela -
ção à educação ou saúde levam a

que "a confiança nas institui-
ções políticas no seu conjunto
seja também baixa", explica.

Portugal, Polónia e Eslovénia
são os países europeus com ní-
veis de confiança mais baixos.
Os valores são mais elevados nos

países do Norte da Europa. ¦
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