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18 REUNIAO IBERO-AMERICANA
DE MINISTROS DO INTERIOR E DA SEGURANCA PUBLICA

Valencia, 17 e 18 de setembro de 2012

DECLARACAO DE VALENCIA

Nos, os Ministros do Interior e da Seguran~a Publica dos palses ibero-americanos, reunidos na
cidade de Valencia (Espanha) durante os dias 17 e 18 de setembro de 2012, sob 0 lema
"Seguram;a e Estado de Direito na lbero-Americe", no arnbito das atividades preparatorias da
XXII Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo que tera lugar na cidade de
Cadls, nos dias 16 e 17 de novembro de 2012,

Conscientes da necessidade de reafirmar a vigencia dos princlpios do Estado de Direito coma
base na qual assentam as sociedades atuais, e do valor da Democracia coma garantia de
convivencia, de acordo corn os princlpios de Justlca e Liberdade,

Convencidos de que a Seguran~a Publica e Cidada constituem urn elemento essencial para a
convivencla pacifica e dernocranca, germen de estabilidade e desenvolvimento das sociedades,
e condicao necessaria para 0 pleno exerclcio da condicao de cidadao,

Firmes no compromisso de promover e proteger os direitos humanos, a truicao das liberdades
e garantias fundamentais por parte de todos os cidadaos e 0 respeito pelo Estado de Direito,

Unidos face a ameaca que para 0 desenvolvimento das nossas sociedades representam 0
problema mundial das drogas, 0 branqueamento de capitais, 0 terrorismo em todas as suas
formas e rnanltestacoes e as diferentes form as da detlnquencla organizada transnacional,
especialmente 0 trance de pessoas, 0 traflco de migrantes, a corrupcao, 0 delito clbernetico,
entre outras rnamtestacoes.

Conscientes da necessidade de urn maior entendimento e cooperacao em materia de
sequranca entre os parses, que contribua para 0 fortalecimento da prevencao do delito.

Decididos a combater, de forma direta, as profundas causas que geram 0 delito, a violencla e a
lnsequranca, e a fomentar a defesa das vltimas, assim coma lutar pela prornocao e protecao
dos direitos e das liberdades fundamentais.

CONSIDERAMOS

1.- Que a Sequranca Publica e Cidada sac elementos fundamentais para 0 fortalecimento da
coesao social e para a convlvencia pacifica, contemplados nos diversos toruns e encontros
sobre esta materia no arnbito ibero-americano, incluldos pela primeira vez numa reuniao de
nlvel ministerial.
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2.- Que corresponde ao Estado estabelecer as condlcoes polfticas, criar as estruturas e
desenvolver as capacidades institucionais para a defesa dos valores cfvicos e democraticos, e
para a protecao dos cidadaos, mediante politicas de Seguranya publica adequadas.

3.- Que muito embora 0 Estado ostente a responsabilidade prirnaria no que diz respeito a
Seguranya Publica, a sociedade civil e os cidadaos desempenham um importante papel nos
processos sociais nos quais lntervem assumindo responsabilidades e deveres.

4.- Que e prlorltarlo retorcar sempre a protecao das vftirnas dos delitos e daqueles que tern
menos possibilidades de defesa.

5.- Que a delinquencia, no presente, age de uma forma muito dinarnica, opera a nlvel
transnacional, dispoe de recursos financeiros ou de outra natureza, apoiando-se nas novas
tecnologias para conseguir os seus objetivos criminais.

6.- Que devido as diterencas existentes entre os pafses, resulta importante agilizar as
formalidades de caracter legal ou outros requisitos para que contribuam positivamente com as
torcas de sequranca na sua tarefa de luta contra 0 dellto.

7.- Que a igualdade entre os Estados, 0 direito internacional, a carta das Nacoes Unidas e a
cooperacao internacional devem ter preterencia nas estrateqlas de luta contra 0 terrorismo, 0
problema mundial das drogas, e em qualquer manitestacao do crime organizado transnacional,
excluindo qualquer mecanismo contrario a estes princlpios.

TENDO EM CONTA QUE

8.- Para garantir a sequranca desde uma abordagem integral e necessario desenvolver e
executar polltlcas publlcas que abranjam os diversos componentes sociais, educativos, de
saude, ambientais e culturais, que contribuam a prevencao do delito e da vlolencia.

9.- A parttcipacao comprometida dos cldadaos juntamente com 0 Estado na defensa da sua
sequranca, apenas se pode par em pratlca baseando-se numa polltica de transparencla que
crie uma relacao de confianca plena e mutua, assim como mediante uma aproximacao das
lnstitulcoes as necessidades sociais.

10.- As caracterlsticas da criminalidade na nossa sociedade globalizada exigem empregar, na
sua luta, mecanismos eficazes de cooperacao internacional.

11.- 0 problema mundial das drogas continua a ser uma responsabilidade comum e
compartilhada, que exige uma cooperacao internacional mais intensa e eficaz, assim como
estrateqlas para reduzir a oferta e a procura, baseadas numa abordagem integral,
multidisciplinar e equilibrada que envolva medidas que se tortalecarn mutuamente.

12.- A acao do Estado face a criminalidade e a persequlcao do crime requerem, cada vez mais,
o apoio de recursos e tecnologias avancadas, assim como profissionais altamente qualificados,
para auxillar a Justlca num quadro de respeito pelo Estado de Direito.
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13.- A necessidade dos Estados de combaterem e prevenirem a criminalidade, corn trequencia
de caracter transnacional, exige 0 fortalecimento da torrnacao e capacltacao continua dos
profissionais da sequranca publica e cicada.

PROPOMOS

1.- Avancar unidos no desenvolvimento de instrurnentos de cooperacac no arnbito ibero-
arnericano, em especial, atraves da adocao de acordos para uma eficaz acao conjunta contra
as formas graves de criminalidade, 0 problema mundial das drogas, 0 crime organizado
transnacional, 0 trafico de pessoas e 0 trance de migrantes, 0 trafico de armas, 0 delito
clbernetlco, assim coma 0 terrorismo em todas as suas form as e manitestacoes.

11.- Fomentar uma capacltacao continua e integral em materia de sequranca, atraves da troca
de experlenelas pratlcas e do conhecirnento tecnol6gico.

111.- Desenvolver uma Rede de Capacita~ao lntormatlca entre Escolas Nacionais de
Policia para partilhar experienclas e construir uma equipa de tormacao de formadores.

IV.- A crlacao de urn grupo de trabalho - Grupo de caols - para impulsionar a entrada em
funcionamento do Sisterna Ibero-arnericano de Inforrna~ao e Investiga~ao Policial e urn
Mecanisrno para a Harrnoniza~ao de Estatfsticas de Seguran~a, que tenham em
consideracao as particularidades e os interesses nacionais, aproveitando os estorcos que se
tern vindo a realizar pelos palses e organismos regionais atraves das seguintes medidas:

• Troca de intormacao estattstlca disponlvel sobre a materia entre os palses ibero-
americanos.

• Tornar compatlveis os critertos de recornpllacao e tratamento de dados fiavels relativos cl
dellnquencia, corn 0 objetivo de criar indicadores sobre a evolucao da vtolencla e da
criminalidade que resultem uteis para as diversas realidades nacionais.

• Elaborar e divulgar dlaqnosttcos e estudos sobre a criminalidade no arnbito da Comunidade
Ibero-Americana, para se conhecer a dirnensao e as caracterlsticas do tenomeno criminal.

• Realizar lnqueritos sobre a sequranca cicada, corn 0 objetivo de se conhecer a situacao da
sequranca e a sua percecao por parte dos cidadaos, at raves das instttulcoes publlcas de
cada pais.

V.- Fomentar e fortalecer a transparencla na gestao da sequranca publica corn 0 objetivo de
otimizar os resultados, em conformidade corn a legisla~ao de cada pais.

VI.- Impulsionar, tendo por base os modelos de sucesso na prevencao da violencla e do delito,
estrateqlas complementares que permitam uma abordagem integral dos referidos tenomenos.
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VII.- Promover urn F6rum Virtual de Excelencia no qual cada urn dos pafses da Comunidade
Ibero-Americana, atraves de peritos nacionais, situe e de a conhecer aquelas rnaterlas,
recursos, tecntcas e procedimentos que se qualifiquem coma excelentes, e cujo conhecimento
possa resultar de interesse para os restantes pafses da Comunidade Ibero-Americana.

Os Ministros e os Chefes de Delegayao presentes agradecem muito especialmente ao
Ministerio do Interior do Governo de Espanha pela iniciativa de convocar esta primeira Heuniao
Ibero-americana de Ministros do Interior e da Seguranya Publica, assim coma pela calorosa
rececao e excelente orqanizacao

Valencia, dezoito de setembro de dois mil e doze.
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