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O mundo global é hoje confrontado com novas ameaças e riscos, de origem difusa e
dispersa, que aumentam o sentimento de insegurança e tornam as populações mais
vulneráveis, considerando os níveis de incerteza e imprevisibilidade.
As dinâmicas demográficas, com tendências de decréscimo da população e de
desertificação do interior do País, obrigam a uma nova conceção das políticas de
segurança, de distribuição do dispositivo territorial, implementação de novos programas
de ação e recurso a instrumentos tecnológicos, de forma a garantir às populações,
residentes em núcleos habitacionais dispersos, o direito à segurança.
Por outro lado, a tendência de concentração populacional nas grandes áreas urbanas,
com todos os fenómenos que lhe estão associados, determinam dispositivos de
segurança e atividade operacional adequadas ao perfil da população e aos fluxos de
migrações internas.
O Workshop pretendeu suscitar a discussão sobre a importância dos estudos
demográficos nas políticas de segurança, não apenas na dimensão dos rácios utilizados
população/forças de segurança, mas na dinâmica espacial e temporal dos grupos
considerados de risco.

Neste sentido foram desenvolvidos, pelos diferentes intervenientes, os seguintes temas:
forças de segurança, com uma caraterização sobre a evolução do dispositivo nacional,
bem como os principais desafios para os próximos anos; as ameaças e riscos globais e
os seus impactos locais, com especial incidência no sentimento de insegurança, tendo
em conta a subjectividade do conceito e a ação das forças de segurança; o dispositivo de
segurança nas zonas urbanas e territórios de baixa densidade demográfica, partindo-se
desta discrição para introduzir o mote do Projecto SIM4SECURITY (PTDC/ATP-DEM/
1538/2014) que se pretende um dispositivo de apoio à decisão na área da segurança.

