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Perceção de Fraude em Portugal

Manuel Carlos Nogueira
Num estudo recente levado a
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Assim, a partir do início do
próximo ano e tendo por
base a comparação com os
dados obtidos em 2016, já vai
ser possível saber se a
perceção global de fraude
dos portugueses, aumentou,
diminuiu
bem

ou

manteve-se,

como

dimensões
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quais

as

que
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para

este

primeiro ano, já é possível
obter algumas conclusões
que

nos
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Em primeiro lugar, podemos
concluir que em termos
globais as mulheres têm uma
perceção de fraude superior
aos homens, nomeadamente
consideram que o sistema de
justiça é mais deficiente no
combate à fraude do que os
homens.
Em termos de região de
residência, as populações
residentes no interior do
país, no Alentejo e no Algarve
usufruem de uma perceção
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No que diz respeito ao grau
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o claro princípio de que os
extremos se tocam. Quem
possui menos escolaridade
ou quem possui escolaridade
de nível superior, tem uma
perceção de fraude menor do
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máxima.
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No próximo ano, através de
comparações, vamos poder
obter conclusões adicionais,
mas podemos para já reter
duas ideias importantes. Em
primeiro lugar a fraude é
percecionada como estando

conclusão

uma forma eficaz. Apenas
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referir

que

a

perceção dos portugueses é
essa. Como muitas vezes o
povo sabiamente diz, onde
há fumo, há fogo. Será que
neste caso existe fumo sem
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Vale a pena pensar nisto.

Não podemos de forma

no

não se adequa de todo à

global

tem

