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Mais de metade dos

portugueses pensam que
a segurança piorou e cerca
de metade acredita que
situação vai agravar-se
O factor que mais contribui para a

sensação de insegurança dos portu-
gueses é o desemprego. Segundo o
Barómetro 2014 da Segurança, Pro-

tecção de Dados e Privacidade em
Portugal, o desemprego (76,3%), o
aumento da violência (43,8%) e a
aplicação prática da justiça (36,2%)
são os motivos que mais pesam na
sensação de insegurança.

O barómetro, feito por uma em-
presa de consultoria, a pedido de
uma empresa de segurança privada,
foi apresentado ontem na presença
do secretário de Estado adjunto do
ministro da Administração Interna,
Fernando Alexandre, que salientou
o trabalho das forças e serviços de

segurança num contexto de "forte
contenção orçamental" e lembrou
que a "reorganização" dos dispo-
sitivos policiais do comando me-
tropolitano da PSP de Lisboa e do
Porto vai permitir libertar polícias
de funções "administrativas" para
as de "vigilância e policiamento". 0
processo vai "reduzir as esquadras
em cerca de um terço", libertando
"quase 400 polícias para a activida-
de operacional". Neste momento,
já "encerraram as 11 esquadras de
atendimento" no Porto, enquanto
em Lisboa o processo é "mais fase-
ado".

0 estudo mostra que mais de meta-
de dos portugueses (56%) inquiridos
pensam que a segurança piorou bas-
tante no último ano e para 48% irá

piorar nos próximos 12 meses. Ape-
sar disso, 73% acreditam que Portu-

gal é seguro ou muito seguro e cerca
de 80% sentem-se seguros ou muito

seguros nas cidades onde vivem.
Apesar de já ir na quinta edição,

este levantamento não foi feito em
anos consecutivos, tendo sido reali-
zado em 2006, 2007, 2008, 2009 e,
agora, em 2014. Embora considerem

que a segurança piorou no último
ano, os portugueses sentem-se mais

seguros do que em 2009, quando
cerca de 41% classificaram Portugal
como "seguro" (em 2014, 64,5% con-
sideravam-no seguro e 8,5% muito
seguro). É na rua que os portugueses
se sentem menos seguros (34,4%).

O aumento do clima de seguran-

ça em Portugal passaria pela melho-
ria das condições socioeconómicas
(71,2%), pelo aumento do número
de efectivos das forças de segurança
(45,5%) e pela melhoria da qualidade
da educação nas escolas (33,6%).

Para o secretário de Estado, exis-
tem vários factores que contribuem

para o sentimento de insegurança,
entre os quais "a redução dos ren-
dimentos" e "o aumento do desem-

prego". O sociólogo Paulo Macedo
acrescentou que também o envelhe-
cimento da população favorece essa

sensação.
Outro dado revelado pelo baróme-

tro é o de que 53,9% da população
desconhece a existência da Comis-
são Nacional de Protecção de Dados,

que tem como objectivo tutelar a

protecção de dados pessoais.
Quanto à videovigilância, 63,2%

dos portugueses sentem-se mais

seguros na presença destes equipa-
mentos, cerca de 85% entendem que
contribuem para auxiliar as forças
de segurança e 67% não os vê como
uma invasão de privacidade. Quase
71% abdicariam da privacidade a fa-

vor da instalação destes equipamen-
tos nas ruas.

No debate que seguiu à apresenta-

ção do estudo, o professor da Facul-
dade de Direito da Universidade de
Lisboa Bacelar Gouveia mostrou-se
favorável à colocação da tecnologia
ao "serviço da segurança". Também
o ex-ministro da Administração In-
terna Angelo Correia defendeu que
o "combate" não deve ser feito à tec-

nologia em si e que o "único risco" é

o "uso abusivo para fins sociais da-

quilo que é uma imagem pessoal".
Mas também salientou que a preo-
cupação em relação à privacidade
não existe, por exemplo, nas redes
sociais.

Além disso, fez questão de dizer
que, em Portugal, quem mais vio-
la a privacidade é o Ministério da
Finanças e que existe, da parte do

poder político, um "critério díspar"
e "trágico" entre os dados obtidos,
por intermédio das finanças, e a pre-
ocupação com as imagens captadas
pela videovigilância. Considerou
que "não há um princípio orienta-
dor em Portugal" nesta matéria e

que "quem nos vigia é quem nos diz

que não podemos ser vigiados".
O secretário-geral do Sistema de

Segurança Interna, o juiz Antero Lu-
ís, concordou que existe "um ver-
dadeiro Big Brother nas finanças"
que é "absolutamente inaceitável"
e "muito mais violento do que ter
videovigilância no Bairro Alto".
Acrescentou que tal só "não suscita

questão", porque "toda a gente está
convencida de que temos de resol-
ver o problema da receita fiscal".

O barómetro foi feito pela empre-
sa de consultoria Premivalor Consul-

ting, com financiamento da empresa
Esegur, que presta serviços como a

videovigilância e que é detida pelo
grupo Banco Espírito Santo e pela
Caixa Geral de Depósitos. Foram
considerados válidos 813 questio-
nários, feitos à população de Lisboa,
Porto, Coimbra, Évora e Faro, entre



14 de Janeiro e 14 de Fevereiro de
2014.

71,2%
das pessoas inquiridas
acreditam que melhoria das
condições socioeconómicas
aumentaria o clima de
segurança em Portugal

É na rua que os portugueses se sentem menosseguros


