
QUATRO PILARES PARA AFIRMAR PORTUGAL

A segurança de um país e dos seus cidadãos é uma importante dimensão de liberdade e proteção dos direitos 
fundamentais. 

Nos últimos dez anos, Portugal conheceu importantes reformas dos seus sistemas de segurança: a defesa na-
cional, a segurança pública, a proteção civil e a segurança humana. Numa área tão crítica para o desempenho 
das funções básicas de soberania e integração cívica, as políticas públicas devem ser tanto quanto possível 
fundamentadas, contínuas e consensuais. Não faz sentido sujeitar instituições tão matriciais como as forças 
armadas e as forças de segurança a processos permanentes de mudança e reorientação.

As forças armadas constituem pilares do Estado pois prestam serviços absolutamente essenciais aos cidadãos 
e à democracia. Protegem o país e o território contra riscos e ameaças externas, garantindo a prossecução dos 
seus interesses estratégicos; servem os objetivos da política externa, contribuindo ativamente para a defesa 
dos bens comuns e a construção da paz, no quadro das organizações internacionais de que somos parte, com 
natural destaque para as Nações Unidas, a União Europeia e a OTAN; praticam a cooperação com os países 
de língua portuguesa, assim fortalecendo esse recurso vital do país que é a sua ligação à lusofonia; apoiam as 
instituições nacionais de segurança pública e de proteção civil na resposta a situações de emergência e perigo 
para a segurança de pessoas e bens, cuja dimensão obrigue a intervenções de grande escala; promovem a se-
gurança humana, fornecendo serviços essenciais para o salvamento de pessoas e para a prestação de cuidados 
nas regiões mais periféricas ou em circunstâncias mais extremas. 

A segurança interna constitui, por sua vez, outra área essencial para as políticas públicas que partem do prin-
cípio democrático fundamental de que liberdade e segurança constituem dimensões da dignidade humana 
e da cidadania.

Neste campo, a luta contra a criminalidade revela-se uma área especialmente importante, devendo ser cria-
das condições que evitem um sentimento de impunidade e que ofereçam eficácia à investigação, acusação e 
julgamento dos crimes, tendo a reinserção social como objetivo.

Também aqui as melhores políticas são as que apostam numa lógica de continuidade estrutural e consenso 
alargado, com maior ambição nos objetivos e melhor rentabilização dos meios. 

Em ambos os casos pede-se ação política que seja clara e parcimoniosa nas prioridades, para que as mesmas 
sejam cumpridas, no quadro dos recursos materiais e orçamentais que temos ao nosso alcance, e possamos 
tirar todo o partido da excelência dos nossos recursos humanos. 

Para esse efeito, são críticas as seguintes linhas de ação:

Domínio de ação:
Segurança, liberdade e 
direitos fundamentais

AÇÃO-CHAVE #1:  
Prosseguir o esforço de racionalização  
e modernização das forças armadas

É fundamental prosseguir com a modernização e valorização 
das Forças Armadas, nomeadamente nas seguintes vertentes:

•  racionalização e modernização da estrutura superior da de-
fesa e das forças armadas, reforçando o papel do Ministro 
da Defesa e do Chefe do Estado-Maior General das Forças 
Armadas, a concentração e partilha de serviços e a cultura de 
comando conjunto;

•  estabelecer prioridades claras na dotação em equipamento e 
infraestruturas, tirando todo o partido das possibilidades de 
cooperação e partilha no âmbito da União Europeia e con-
centrando o investimento nos meios estritamente indispen-
sáveis às missões atribuídas às forças armadas;
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AÇÃO-CHAVE #2:  
Melhorar a coordenação  
das forças de segurança

AÇÃO-CHAVE #3:  
Reforçar as políticas de prevenção  
e a segurança na proximidade

•  conduzir o processo de modernização de estruturas e de ra-
cionalização de efetivos, de modo a desenvolver a capacida-
de operacional nas áreas que mais interessam ao país, em 
termos de segurança humana, missões de paz e segurança 
cooperativa, e cooperação internacional;

•  reduzir custos em despesas onde a atuação não seja prioritá-
ria, concentrando a ação das forças armadas em domínios de 
evidente valor acrescentado para o país, como por exemplo 
nas áreas relacionadas com a defesa e exploração de recursos 
da zona económica exclusiva e da plataforma continental, e 
ainda na satisfação de compromissos e missões internacio-
nais que se considerem proporcionais e compatíveis.

Qualquer que seja o padrão internacional a que nos refira-
mos, Portugal tem excelentes forças e serviços de segurança, 
apresenta dos melhores indicadores do mundo em maté-
ria de criminalidade contra pessoas e bens e dispõe de um 
enorme recurso, que é a participação voluntária de milhares 
de cidadãos na proteção civil. 

A melhoria da coordenação das forças e serviços de segu-
rança tem de assentar, em primeira linha, numa maior arti-
culação e coordenação da ação de diversos ministérios, não 
obstante a execução das políticas seja concretizada de for-
ma segmentada em cada um deles.

Em matéria de política de segurança, é fundamental:

•  reforçar a coordenação funcional das forças de segu-
rança, através do usos de plataformas e sistemas de 
comunicação, e a coordenação orgânica, ponderando 
eventuais alterações institucionais que melhorem a 

eficácia e a eficiência e reduzam redundâncias e sobre-
posição de funções;

•  melhorar a coordenação entre as polícias, os bombeiros, 
mas também as autoridades locais e regionais, as empre-
sas, designadamente do setor agroflorestal, e o conjunto 
das populações, para garantir a eficácia e eficiência do sis-
tema nacional de proteção; 

•  experimentar e desenvolver plataformas que permitam 
inovar a forma como essa coordenação é realizada através 
do recurso às tecnologias de informação e comunicação; 

•  reforçar a articulação entre as Forças e Serviços de Segu-
rança e o sistema prisional;

•  incrementar a cooperação na vertente formação como 
prática e metodologia para a criação de sinergias e laços 
que promovam e sedimentem a criação redes profissio-
nais e afinidades institucionais.

O reforço das políticas de prevenção, através de várias práti-
cas e metodologias e atuando de forma concertada e devi-
damente monitorizada, continua a ser uma ação estratégica 
fundamental para melhorar os índices de segurança, deven-
do contar com uma participação crescente das autarquias 
locais.

Para esse efeito é fundamental: 

•  articulação entre os programas específicos em matéria de 
prevenção da criminalidade existente nas Forças e Servi-
ços de Segurança, de modo a potenciá-los ao nível das 
boas práticas e da otimização dos recursos;

•  incrementar o policiamento de proximidade, numa pers-
petiva de policiamento orientado pelas informações, mas 
sem que este seja sinónimo de territorialização, conside-
rados os custos e demais encargos de tal opção, dado que 
a mesma não traz real valor acrescentado no que respeita 
à segurança dos cidadãos;

•  monitorizar de forma permanente, através do Gabinete 
Coordenador de Segurança,  as tendências da crimina-
lidade e a sua incidência territorial, de modo a permitir 
sinalizar os pontos mais críticos e assim possibilitar uma 
atuação dirigida, oportuna e eficaz;


