
Qualidade do SNS
em queda para
45 de inquiridos
País no último ano 2 3 acham que economia ficou na
mesma ou piorou Corrupção cresceu para 60 do painel

A Saúde continua a ser o as

sunto mais importante e aque
le que mais preocupações traz
aos inquiridos da sondagem re
alizada pelo ISCTE ICS para o
Expresso e SIC O tema ocupa
o topo da lista com 27 das res
postas diretas mais dois pontos
do que na última sondagem e
é simultaneamente a área onde

a degradação dos serviços pú
blicos mais se tem acentuado

Segundo a perceção de 45 dos
inquiridos a qualidade do SNS
piorou ou piorou mesmo muito
no decorrer do último ano Só
uma escassa minoria de 12 vê
melhorias no atendimento mé

dico proporcionado pelo Estado
As áreas sociais marcam

a agenda das prioridades dos
portugueses Além da Saúde
são as questões do Emprego e
os Salários 16 assim como
a evolução da Economia 15
que ocupam os primeiros luga
res da lista dos temas mais im

portantes do país E todos estes
assuntos aliás estão a ganhar
importância crescendo entre 1
e 4 pontos face às prioridades
dadas pelo mesmo painel de in
quiridos na anterior sondagem
feita em junho passado
A Saúde destaca se neste pai

nel tanto pela importância dada
ao tema continua no primeiro
lugar da lista de prioridades
como pela preocupação pelo es
tado dos serviços prestados no
SNS Embora a maioria das res

postas 42 aponte paraque no

último ano tudo tenha ficado na
mesma a soma dos que notam
uma degradação dos serviços su
planta esta pontuação E neste
tema os extremos literalmente
tocam se 11 é a percentagem
de inquiridos que consideram
que a Saúde piorou muito no
último ano Exatamente o mes

mo valor dos que consideram
que ela melhorou muito no
mesmo período de tempo

Curiosamente no mesmo inter
valo de tempo entre as sonda
gens realizadas para o Expresso
a importância do tema da cor
rupção caiu a pique Emjunho
ocupava o segundo lugar da lista
das prioridades nacionais com
23 de respostas Três meses
depois cai para os 13 e para o
quinto lugar da tabela
A importância dada aos di

versos assuntos importantes
não parece porém estar liga
da à perceção que o painel de
inquiridos faz da evolução das
diferentes áreas Por exemplo
a aparente desvalorização do
tema da corrupção não signi
fica que os inquiridos conside
rem a questão resolvida Muito
pelo contrário Só uma escassa
minoria de 6 considera que o
assunto diminuiu no último ano

já para não falar dos residuais
1 que acham que diminuiu
muito A grande maioria dos
inquiridos 60 não tem dú
vidas em afirmar que os níveis
de corrupção aumentaram no
último ano Ou até que a corrup
ção aumentou muito 24
E esta avaliação é válida tanto
para o eleitorado de esquerda
como de direita em ambos os
casos 60 acham que aumen
tou E até junto dos inquiridos
que assumem ter uma simpatia

A informação política facultada
através das redes sociais está a

ganhar importância e
credibilidade Esta é uma das

conclusões que se retiram da
bateria de perguntas feitas
nesta sondagem sobre o
consumo de informação através
dos media tradicionais e das

novas plataformas digitais
Apesar das televisões
continuarem a ser o meio

privilegiado de informação
política 56 dizem segui la
regularmente já há 42 de
inquiridos a considerarem que
através das redes sociais a
informação recolhida é tanto ou
mais credível quanto a fornecida
pelos restantes media Destes
38 acham que a informação
das redes é igualmente
credível e 4 consideram

mesmo que ela é mais credível
A importância das redes sociais
é notória tanto quanto à
frequência da sua utilização
como quanto à sua pertinência
29 recorrem às redes sociais

para aceder a informação
política e 49 assumem que ela
é tanto ou mais atualizada do

que a fornecida pelos media
tradicionais r p l

pelo PS a maioria 55 consi
dera que a corrupção subiu no
último ano

A subir na lista de prioridades
dos inquiridos deste painel estão
as questões relacionadas com
a Economia Há três meses só
11 dos inquiridos assinalavam
este como umdos assuntos mais

importantes para o país Agora
são 15 o que equivale à maior
subida registada no ranking dos
temas prioritários Se somarmos
a estes os inquiridos que desta
cam as questões do Emprego
Salários 16 confirma se a ten
dência para a subida das ques
tões sociais
No caso concreto da Econo

mia porém e ao contrário do
que se verificou com o tema da
corrupção a escolha dos inqui
ridos parece estar relacionada
com perceção de uma degrada
ção da situação ou à perspetiva
de uma quebra do crescimento
económico português Só um
terço dos inquiridos acha que
no último ano a Economia me
lhorou 32 ou melhorou
muito apenas 1 Os outros
dois terços do painel vêem si
nais de estabilidade ou de de

gradação do estado da econo
mia nacional 40 acham que

ficou na mesma e 26 que
piorou ou piorou muito Só

1 curiosamente não tem res
posta a esta pergunta
O abrandamento económico

e as ameaças de uma crise in
ternacional podem explicar es
tes dados Comparando com a
primeira sondagem deste ano

realizada em fevereiro o número
de inquiridos que consideravam
que a economiaportuguesa tinha
melhorado caiu4 pontos percen
tuais O número dos descrentes

da performance económica por
seu lado aumentou cinco pontos
nos últimos sete meses
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