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RESUMO 

As questões relacionadas com a criminalidade são uma temática que vários especialistas têm 

vindo a abordar desde sempre. No entanto, é no final do século XX que esta temática é 

tomada como um dos fenómenos contemporâneos mais problemáticos. Assim, a gestão da 

criminalidade com recurso a ferramentas de informação geográfica, começa agora a dar os 

primeiros passos em Portugal. Com o desenvolvimento dos Sistemas de Informação 

Geográfica e as novas tecnologias de disseminação de informação, os analistas criminais 

têm, frequentemente, recorrido e ponderado os princípios da geografia de forma a perceber 

e desenvolver mecanismos de prevenção e segurança da população. 

É com base neste paradigma que surge a temática da presente dissertação, com o intuito de 

comprovar que a geografia, os sistemas de informação geográfica, e as novas tecnologias de 

informação, podem assumir um papel decisivo na análise do fenómeno criminal, 

representando uma importante ferramenta de apoio à decisão em questões de segurança 

pública e prevenção da criminalidade numa sociedade. 
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ABSTRACT 

Criminality issues have been brought up by several authors trough times. Though it’s only 

by the end of the XX century that this topic wins special attention, been taken as one of 

the most current problematic phenomenon. From that point of view, criminality issue 

being managed with geographic information working applications begins to take the first 

steps in Portugal. With the development of Geographic Information Systems and the 

technologies of rapid share information, the criminal analysts have, frequently, used and 

now they begin to understand the power of Geographic applications to deliver prevent 

mechanisms and provide security for the population.  

Having this principle as my basis I will present my dissertation, with the final purpose of 

proving that geography, the Geographic Information Systems and new information 

technologies, can take a decision maker role in the criminal phenomenon’s question, being 

an important working application in the matters of public safety and criminality prevention.  
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“A utilidade constitui a base de qualquer raciocínio…” 

(Bentham, 1802) 
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OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NA GESTÃO DA CRIMINALIDADE EM PORTUGAL 

INTRODUÇÃO

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

 

 

 

 

Os territórios estão constantemente a sofrer alterações quer de cariz interno quer 

externo, modificando e alterando o estilo e qualidade de vida da população. Presentemente 

assiste–se a uma maior preocupação e necessidade em estudar e analisar os fenómenos 

crescentes do território e proceder a um planeamento e estratégias que visem melhorar e 

controlar a segurança interna das áreas urbanas, devido aos diversos problemas e 

necessidades que estes núcleos acarretam. Contudo, quando é exposta a criminalidade, não 

se pode referir apenas as áreas metropolitanas e excluir as áreas mais recônditas do nosso 

território mais rural.  

A diversidade espacial do nosso território é conhecida e estudada desde há muito 

tempo, contudo, raramente se pensa e articula este conhecimento com os fenómenos 

criminais. Segundo as teorias da criminologia, tratar apenas dados reportados é insuficiente 

para efectuar uma análise correcta da criminalidade e criar políticas de segurança e 

prevenção do fenómeno criminal (Cusson, 2007).  

“Nas sociedades contemporâneas, a segurança – direito fundamental dos cidadãos e, em 

simultâneo, obrigação essencial do Estado – é um parâmetro obrigatório de avaliação da qualidade de vida 

democrática. A modernização, o desenvolvimento social e económico, os direitos, liberdades e garantias e o 

exercício da cidadania plena só são possíveis com segurança para todos.” (MAI/GCS, 2009: 4). “A 

segurança é uma condição prévia do desenvolvimento…” (UE, 2003: 2). 

Para Rogério Roque Amaro1, o desafio mais significativo do século XXI, 

semelhante aos desafios demográficos, do novo quadro geoestratégico, da Competitividade 

e da Diversidade, é o desafio da Segurança. 

                                                 
1 Rogério Roque Amaro - professor associado do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa 
(ISCTE) (in Poaires, 2007). 

“A questão de segurança é, historicamente, inerente à noção de cidade. Em 

bom rigor, há duas noções fundamentais que estão na base do nascimento das 

cidades. São elas, a noção de (viver em) SOCIEDADE e a noção de (viver 

em) SEGURANÇA. Ora, sem estas duas QUALIDADES, as cidades 

tornam-se simples AGLOMERADOS de coisas e pessoas.” (Fernandes, 

2007: 69). 
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OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NA GESTÃO DA CRIMINALIDADE EM PORTUGAL 

INTRODUÇÃO

A deterioração da qualidade de vida nas cidades tem sido definida como um 

obstáculo à prevenção criminal e à segurança, levando assim a uma associação entre as 

condições socioeconómicas e a existência de um crime (Lisboa e Lourenço, 1998).  

O crime, desde o final do século XX, tem vindo a constituir um fenómeno social 

estruturante da forma de sentir e pensar a sociedade. Constitui, sem dúvida, um dos 

fenómenos contemporâneos que mais têm contribuído para o aumento dos níveis de 

ansiedade e insegurança existentes na sociedade. Quaisquer outros fenómenos tão ou mais 

problemáticos, como as doenças, epidemias, acidentes graves, desemprego, entre outros, 

não levam a níveis de insegurança tão elevados como o próprio crime (E. V. Ferreira, 

1998). Embora esta seja uma afirmação extremamente agressiva, menosprezando todas as 

grandes problemáticas nas sociedades, não deixa de ser credível, no sentido em que todas 

essas problemáticas, levam posteriormente a um aumento criminal e a um crescimento do 

medo e da insegurança generalizada da população. 

O grande mediatismo e toda a envolvência do fenómeno criminal (nos meios de 

comunicação e nas diversas instituições governamentais e não governamentais) podem e 

devem levar à reformulação de políticas criminais e sociais que visem o decréscimo da 

criminalidade e suas consequências directas e indirectas na sociedade. 

Com o desenvolvimento de aplicações de Sistemas de Informação Geográfica 

(SIG) desde 1990, os analistas criminais têm usado e ponderado os princípios da geografia 

de forma a perceber e criar mecanismos de prevenção e segurança da população. Vários 

especialistas afirmam que a representação cartográfica da criminalidade tem um impacto na 

percepção do crime e na regulação da ordem social (Harries, 1999; Akpinar e Usul, 2004; 

Eck et al., 2005; Batella e Diniz, 2006; Machado et al., 2007; Filbert, 2008; Wilson e Smith, 

2008).  

Completivamente, apareceram outras opções para a geografia nas sociedades da 

informação, com as mudanças da geografia e da informação através da disseminação de 

tecnologias de informação, redes virtuais de comunicação, informação e, principalmente a 

explanação dos aspectos geográficos através de sistemas de informação geográfica e das 

tecnologias de informação orientadas para as redes virtuais e a Internet (Kellerman, 2002; 

Ekbia e Schuurman, 2007). 

Desta forma, a geografia aplicada, os sistemas de informação geográfica e as novas 

tecnologias de informação podem ter um papel decisivo na análise do fenómeno criminal, 
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representando uma importante ferramenta de apoio à decisão em questões de segurança 

pública e prevenção da criminalidade. 

Como é a criminalidade e a segurança em Portugal? Quais os núcleos de maior 

criminalidade e, que tipo de crimes são mais correntes actualmente? A segurança é 

impossível nos dias de hoje? Será a criminalidade uma moda passageira? Qual o papel e 

capacidade das forças de segurança numa sociedade em constante transformação? Será 

possível a interoperabilidade entre forças de segurança, instituições e comunidade local para 

a prevenção da criminalidade? 

Estas são algumas das questões que qualquer cidadão deve fazer a si próprio, e o 

fundamento para a escolha da criminalidade como tema principal na elaboração deste 

trabalho. 

A criminalidade é algo que afecta as nossas vidas, bem como a forma de viver em 

sociedade. Para estudar a criminalidade é necessário definir e analisar temporalmente a o 

crime, o porquê da sua ocorrência e da sua complexidade numa determinada área, o que 

leva a que os mesmos sejam praticados e, como deve ser encarado este problema na nossa 

sociedade. 

De acordo com o exposto anteriormente, o presente trabalho de investigação 

pretende perceber e conhecer a realidade sócio-criminal em Portugal nos últimos anos e 

evidenciar o papel dos SIG na análise e conhecimento do fenómeno com vista à prevenção 

criminal. Para tal, pretende-se desenvolver e disseminar modelos de apoio à decisão 

criminal com vista à operacionalização nas forças e serviços de segurança (FSS) e outras 

instituições parceiras responsáveis pelo conhecimento do fenómeno criminal, com vista à 

redução do crime, através da identificação, definição e localização das áreas mais 

problemáticas de ocorrência de um determinado crime.  

Esta metodologia de trabalho não pretende criar os meios e mecanismos para deter 

um delinquente, mas sim, permitir aos oficiais de comando nas forças de segurança 

portuguesas, prevenir a criminalidade, através de conhecimento teórico e tecnológico2. 

                                                 
2 Adaptado de Mike Kevany no trabalho intitulado “Geospatial Technologies for Public Safety”, apresentado no 
seminário “Tecnologias e Informação ao Serviço das FSS: Modelos e Práticas para a Promoção da Segurança Pública”, 
desenvolvido pela Direcção-geral de Administração Interna a 11 de Fevereiro de 2010, no auditório do 
Ministério da Administração Interna. Mike Kevany é consultor de segurança pública, com mais de 40 anos de 
experiência em sistemas de infirmação geográfica nas áreas da segurança interna e gestão de emergência. 
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De acordo com os objectivos anteriormente definidos, este trabalho está dividido 

em três partes distintas, estando interligados entre si com uma continuidade lógica, 

conforme se pode observar na figura 1 que apresenta a estrutura do presente trabalho. 

 

ESQUEMA 1: ESTRUTURA METODOLÓGICA DO TRABALHO 

 

 

Na parte I, é cumprida uma revisão crítica de bibliografia relacionada com a 

criminalidade e tecnologias de informação. Os capítulos integrantes desta divisão são 

dedicados aos termos teóricos da criminologia, da prevenção criminal, dos modelos 

criminais e, a sua ligação com a geografia e os sistemas de informação geográfica. Segue-se 

o paradigma e a problemática da criminalidade, onde são abordadas as sociedades da 

informação e do conhecimento, destacando-se as tecnologias em rede como a Internet e, a 

sua integração nas forças de segurança. Tentando ser o elo de ligação entre os sistemas de 
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informação geográfica e o papel das forças de segurança nas sociedade actual. No final da 

primeira parte, serão descritos alguns casos de sucesso da utilização de serviços de mapas 

para a Internet sobre o fenómeno criminal numa escala global. 

A parte II do presente trabalho diz respeito ao conhecimento da criminalidade em 

Portugal, onde é analisada a criminalidade participada ao longo de mais de duas décadas de 

história. Esta parte do trabalho pretende estabelecer a ligação entre o conhecimento 

empírico e a análise estatística da criminalidade nos últimos anos no contexto nacional e 

europeu e a sua representação no território, demonstrando o importante papel das 

tecnologias de informação geográfica nas questões relacionadas com a criminalidade, 

permitindo assim, ter uma nova visão e perspectiva da distribuição do fenómeno e da 

própria realidade criminal no espaço físico, conduzindo à apreensão da necessidade urgente 

da adopção de tecnologias SIG específicas e orientadas para o estudo e prevenção do 

fenómeno criminal em Portugal. 

O conhecimento da realidade criminal num âmbito geográfico é o ponto de partida 

da última parte deste trabalho (parte III) 3, onde a disseminação de informação criminal e a 

criação de ferramentas de apoio à decisão aos órgãos de polícia criminal, técnicos de 

estudos criminais e outras organizações e instituições se apresentam como um nova 

perspectiva de trabalho colaborativa para o combate à criminalidade em Portugal. Os 

capítulos que compõem esta última parte do presente trabalho, são essencialmente 

funcionais e demonstrativos da criação de algoritmos de análise estatística espacial 

orientada a utilizadores específicos e credenciados de análise e estudo do fenómeno 

criminal. 

Por fim, é cumprida uma sinopse de todo o processo de trabalho de forma a 

esboçar algumas notas conclusivas e recomendações de futuro ao nível tecnológico, 

organizativo e colaborativo entre as várias instituições e redes de combate ao fenómeno 

criminal em Portugal. 

Em suma, este trabalho pretende criar novas abordagens e conhecimentos às 

Forças e Serviços de Segurança, tendo como pilares, o crime, a geografia, e as tecnologias 

de análise e disseminação de informação, podendo assim propor novas abordagens e 

recomendações na prevenção e controlo do crime, redesenhando assim o espaço físico. A 

                                                 
3 A disseminação de informação sócio-criminal, através de aplicações para a intranet e Internet, é da 
competência da Direcção-Geral de Administração Interna do Ministério da Administração Interna, tendo 
sido autorizada a utilização e publicação desta informação para efeitos científicos em 2010 ao autor do 
presente trabalho, o qual colaborou na criação e divulgação da mesma na referida instituição. 
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disseminação e elaboração de informação e estatísticas criminais numa matriz geográfica 

potenciam um maior conhecimento do território e facilidade na actuação e prevenção do 

fenómeno criminal a um nível superior de colaboração de entidades responsáveis. 
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II  ––  AA  CCRRIIMMIINNOOLLOOGGIIAA  EE  OOSS  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  

IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA  

 

 

 

1. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL 

Quem não se preocupa com o crime na sociedade actual? O crime inerente à 

própria condição social tem sofrido ao longo da história múltiplas mutações. Não é apenas 

o aumento da criminalidade4 ordinária (furtos e roubos – criminalidade predatória, segundo 

alguns especialistas), mas sim em grande parte tratar–se da insegurança objectiva e do 

próprio sentimento de insegurança da população em geral e, principalmente, da perda de 

confiança dos cidadãos perante o Estado, que é, e deve ser, o principal regulador da paz 

social. Segundo Cândido da Agra5, “Viver em sociedade, actualmente, equivale a viver no seio do 

risco, da incerteza e da angústia”. Para este especialista da criminologia, as sociedades 

tornaram–se perigosas, sem alma e sem controlo da autoridade civil. A população 

actualmente, não reconhece o seu “habitat natural” e teme constantemente pela sua 

segurança (in Cusson, 2007:7). 

A segurança6 da população está constantemente a ser ameaçada pelo sentimento de 

insegurança global perante as condições e situações de risco numa sociedade. Ao longo dos 

tempos, o sentimento de insegurança7 e o risco vai sendo modificado e alterado pelas 

                                                 
4 Criminalidade: qualidade de criminoso; perpetração de crimes num determinado meio (Dicionário Priberam - 
http://www.priberam.pt/). 
5 Autor do prefácio da obra de Cusson, 2007. É Professor Catedrático, com um currículo impressionante nas 
temáticas da Psicologia e Criminologia, tendo sido membro de diversas instituições de renome, como a 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e da Universidade do Porto. 
6 Segurança: acto ou efeito de segurar; caução; garantia; confiança, certeza, firmeza; amparo; evidência; força 
(Dicionário Priberam - http://www.priberam.pt/). “Num sentido mais psicológico, a segurança pode definir-se pelo 
sentimento de tranquilidade experimentado pelo indivíduo que vive normalmente, sem temer qualquer perigo.” (cit. Machado et 
al., 2009: 29). 
7 Segundo Roché (1993), sentimento de insegurança entende-se por “…manifestações de medo pessoal ou as 
preocupações com a ordem…" (cit. Roché, 1993: 135). Para Robert (2002), o medo pessoal e a preocupação andam 
geralmente ligados, contudo nem sempre assim acontece. Há que saber distanciar o sentimento de 
insegurança conforme medo e o sentimento de insegurança enquanto preocupação (Machado et al., 2009: 41). 

“Inquieta com a prática criminal, a sociedade anda ciosa de protecção, pelo 

que o grande desafio gira em torno da redução do risco, sem a perda da 

liberdade pessoal.” (Clemente, 2007: 121). 
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condições sociais e pela própria noção de segurança e criminalidade em cada sociedade, 

sendo definido pelo seu elevado grau de incerteza (Machado et al., 2009). 

Para alguns criminologistas esta é “A Sociedade do Risco”, contudo, não é igualmente 

“A Sociedade do Conhecimento”? 

A sociedade é presentemente invadida por todo o tipo de comportamento 

criminoso e de risco, contudo está paralelamente a crescer para uma sociedade do 

conhecimento e da inovação. A preocupação inicial, primeiro que tudo, deve assentar na 

análise do mundo actual, nas suas transformações e mudanças. Só assim, e com o uso do 

conhecimento, é possível atingir um maior nível de desenvolvimento. Mas para que tal seja 

conseguido, é necessário conhecer a dinâmica das sociedades, as suas fraquezas e 

potencialidades e a sua estrutura social. 

“Não será então oportuno questionar se com o conhecimento que possuímos e estamos 

constantemente a adquirir, pode ou não fazer face aos problemas sociais que afligem a nossa sociedade e o 

próprio fenómeno criminal e insegurança que lhe está adjacente?” (Cândido da Agra in Cusson, 2007: 

7). Esta é a aplicação do fenómeno Kantiano ao homem moderno, que deve ter a audácia 

do conhecimento. “Só pelo conhecimento se pode evitar a Criminalidade…” (Cusson, 2007: 8). Foi 

assim que nasceu a Criminologia como uma ciência empírica e interdisciplinar.  

 

1.1. O OBJECTIVO DA CRIMINOLOGIA 

Christin Debuyst, afirma que o objectivo da criminologia como ciência é ter a ousadia 

de conhecer o crime, a criminalidade, o delinquente, a vítima e a própria reacção da 

sociedade, sendo esta a “situação–problema” do fenómeno (Cândido da Agra in Cusson, 

2007: 8).  

A Criminologia8 é assim uma disciplina interdisciplinar, muito em parte se deva a 

sua incumbência à própria necessidade e complexidade da investigação e do conhecimento 

do próprio fenómeno num determinado contexto. 

Com cerca de dois séculos de história, a criminologia só teve o seu grande 

desenvolvimento há duas décadas. No entanto, só alguns países com uma visão alargada 

dos fenómenos sociais é que deram os passos certos, com avanços na sua aplicação, 

                                                 
8 Criminologia: Estudo dos crimes e das suas causas (particularmente em relação ao estado mental dos 
criminosos); filosofia do direito penal (Dicionário Priberam - http://www.priberam.pt/). 
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investigação e formação. Em Portugal, em finais do século XIX, já eram visíveis alguns 

especialistas na área com alguma projecção internacional. Contudo, devido à própria 

história, condições políticas e sociais, a criminologia em Portugal esteve obscura durante 

muito tempo, tendo sido mantida apenas na escala de Direito Penal na Universidade de 

Coimbra (Cândido da Agra in Cusson, 2007: 9).  

Todavia, já começamos a ver alguma investigação e formação nesta área, mas não é 

o que se espera de uma sociedade do conhecimento, sendo quase impossível recuperar o 

atraso que o país tem em relação à comunidade científica internacional, com algumas 

comunidade científicas a perfazerem mais de 75 anos de escola de criminologia. 

Alguns exemplos históricos da criminologia científica no mundo: 

 Faculdade de Direito da Universidade de Lovain: em Março de 2009 contemplou 

81 anos da escola de criminologia; 

 Universidade de Montréal: fundou a escola criminal há mais de 55 anos, bem como 

a sociedade canadiana de criminologia; 

 Universidade de Cambridge: criou o instituto de criminologia a meados do século 

XX; 

 Escola de Ciências Criminais da Suíça: tem mais de 30 anos de escola de 

criminologia; 

 

Mas para que serve a Criminologia? Qual a sua utilidade? 

Para responder a estas questões será pertinente pensar e reflectir na conhecida citação de 

K. Lewin inspirado em Aristóteles: “Não há melhor prática do que uma boa teoria…”9.  

Esta afirmação leva a considerar a essência de qualquer disciplina e investigação no 

conhecimento e sabedoria. Até mesmo em todas as coisas banais e impensáveis do dia-a-

dia de cada ser humano. Mas na temática criminal, sem uma boa análise minuciosa do que 

não conhecemos, a intervenção e análise do fenómeno criminal é incompleto, incoerente e 

sem substancia credível e passível de aplicabilidade.  

Assim sendo, a essência da criminologia é trazer inovação e conhecimento 

científico, de forma a beneficiar as políticas criminais que tendem a prevenir a 

                                                 
9 Agra, Cândido (s.d.) – “Droga: dispositivo crítico para um novo paradigma” - 
(http://jorgesampaio.arquivo.presidencia.pt/pt/biblioteca/outros/drogas/iii1.html) - (último acesso a 
03.01.2010) 
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criminalidade e a regular a ordem social e a segurança da sociedade (Cândido da Agra in 

Cusson, 2007), a criminalidade não é apenas um problema de número e tipo de infracções, 

mas essencialmente uma perturbação de ordem social (E. V. Ferreira, 1998; Harries, 1999).  

Esta é a essência deste trabalho que tem como objectivo primordial, dar a conhecer 

novas metodologias de trabalho no auxílio do conhecimento do fenómeno criminal com 

vista à regulação e harmonização da ordem social e prevenção da criminalidade aparente 

em Portugal num futuro próximo, com recurso ao conhecimento criminal, das novas 

sociedades do conhecimento e da inovação. Em lugar de se punir um indivíduo por ter 

cometido um crime, deve–se tentar impedir que a tendência para o crime se desenvolva. 

A razão de ser da Criminologia é tornar exactos e perceptíveis os comportamentos 

da sociedade, das instituições que devem assegurar a segurança dos seus cidadãos e, 

descrever, compreender, identificar e explicar de que é feito o fenómeno criminal (Cusson, 

2007:13). 

 

1.2. TIPOLOGIA E NOÇÃO DE CRIME 

O crime10 é parte integrante da sociedade. É sabido que o elevado número de furtos 

e roubos, tráfico de droga, entre outros, que afectam os países desenvolvidos, está 

nitidamente relacionado com o aumento e abundância de bens da população. 

Para os criminólogos o termo “crime” designa os factos mais graves da 

criminalidade. Mas nem todos os especialistas têm essa ideia e perspectiva sobre a noção de 

crime. Já os sociólogos consideram o crime como um subconjunto de desviância11, o 

conceito de desvio social (Machado, 2008). Outros especialistas assentam a sua análise na 

infracção. Por último, outros acreditam nos agentes da própria sociedade, através da 

definição de razão e justiça, levando à noção de crime (Cusson, 2007). 

Há várias definições de crime, sendo que a definição muda de sociedade para 

sociedade. Jousse (1670) propôs uma definição de crime que acabou por ser esquecida, mas 

                                                 
10 Crime: decisão; queixa; acusação; censura; qualquer violação muito grave de ordem moral, religiosa ou civil, 
punida pelas leis; todo o delito previsto e punido pela lei penal; delito, facto repreensível; infracção dum dever 
(Dicionário Priberam - http://www.priberam.pt/). 
11 A desviância, segundo a ciência sociológica, consiste na transgressão de uma norma social. A Delinquência 
pode ter várias manifestações (como furtos, roubos, fraudes, tráficos ilícitos) e pode ser encarada como uma 
forma de desviância, visto ser uma acção que transgride as normas estipuladas por quem tem o poder e a 
decisão de punir numa sociedade. A noção jurídica de infracção é a mais usual, sendo adoptada por 
sociólogos e criminologistas (Cusson, 2007). 
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adaptada por outros pensadores e científicos ao longo dos anos: “Designamos por crime ou 

delito toda a acção injusta e proibida pelas leis que tende a ferir a sociedade e a perturbar a tranquilidade 

pública.” (Jousse in Cusson, 2007: 33). 

Na modesta opinião do autor do presente trabalho, a descrição de crime por Jousse 

(1670), é a mais perspicaz sobre o que é o crime, como acontece, o que provoca numa 

sociedade e, as suas consequências reais para o sentimento de segurança da população. 

Para Durkheim (1895: 35) o crime é “…todo o acto punido e fazemos do crime assim 

definido o objecto de uma ciência especial, a criminologia...”. Já Picca (1993: 13) entende o crime 

como “…todo o acto previsto como tal pela lei, dando lugar à aplicação de uma pena por parte da 

autoridade superior.” (Cusson, 2007).  

Estas definições são as mais utilizadas por juristas, no entanto, todo o espaço social 

e criminal interroga muitas vezes estas definições, como: “ qual será a legitimidade das leis que 

criam os crimes? O que é crime, quando e porquê é crime?”. Estas são algumas das questões que têm 

vindo a ser levantadas por especialistas das ciências sociais/criminais. O que é crime num 

país ocidental pode não o ser num país oriental, e vice–versa. 

Gassin (1994 e 1997) tentou distinguir na acção criminal a definição de crime numa 

visão mais judicial, com a proibição de valor social e universal. Segundo este autor, 

qualquer sociedade considera ilegais duas categorias de crime que os indivíduos utilizam 

para atingir os seus fins: a violência, a astúcia e o tráfico. A violência diz respeito a actos 

como o homicídio, as ofensas à integridade física e os atentados contra a vida por 

imprudência. A astúcia, refere–se à fraude, burla e furto, sendo estes os crimes mais 

problemáticos em Portugal (como será demonstrado na parte II do presente trabalho). O 

tráfico acarreta um conjunto de causas e consequências problemáticas, como por exemplo, 

o crime organizado, a exploração sexual e laboral, questões de género e de direitos 

humanos, entre outros. O crime implica um “…desequilíbrio caracterizado na relação entre o autor 

do acto e quem o sofre”. (in Cusson, 2007:19). 

Será normal que para existir um crime terá que haver eventualmente um autor e 

uma ou mais vítimas, contudo, não pode ser esquecido que para haver crime, é necessário 

motivo e condição favorável para que tal acto possa acontecer. 

Para o autor do presente trabalho a melhor definição de crime é o que transborda e 

ultrapassa as condições mínimas de condição de vida das pessoas, do abuso perante o 
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outro, da violência psicológica, entre outros tipos de situações imorais12, que por vezes não 

são crimes num contexto jurídico, mas poderão afectar mais ainda o sentimento de 

insegurança, as condições e qualidade de vida das pessoas e a sua própria felicidade. 

Em Portugal os crimes estão divididos em seis categorias distintas, a saber13: 

 Contra o Património; 

 Contra as Pessoas; 

 Contra o Estado; 

 Contra a Vida em Sociedade; 

 Contra a Identidade Cultural e Integridade Pessoal; 

 Legislação Avulsa. 

 

Contudo, muitos crimes em Portugal não são contemplados e são inseridos nas 

subcategorias e tipologias de “ outros crimes”, sendo ainda mais problemático o facto de 

que alguns nem são considerados crime14. 

Na perspectiva de Cusson (2007), quando um acto ameaça a segurança da 

sociedade, maior probabilidade este tem de ser constituído crime, visto haver uma maior 

percepção da gravidade. Em segundo lugar, as ofensas levando ao desequilíbrio das 

relações sociais costumam ser aproximadas a crimes contra a vida em sociedade. 

Um dos maiores problemas dos crimes e da criminalidade, independentemente de 

que tipo e da forma que se perceptiva, tem a ver com os problemas que causam e 

provocam na sociedade. O medo do outro e o desequilíbrio das relações sociais são a 

causa–efeito dos crimes e da própria criminalidade real e efectiva. O conceito de crime 

serve apenas para censurar ofensas intencionais à segurança e à justiça nas relações sociais. 

                                                 
12 Não se pode deixar de referir o que usualmente se designa por delitos “artificiais”, que dizem respeito a 
crimes de difícil identificação como parte integrante nas duas categorias de crimes, a violência e a astúcia, mas 
que não deixam de ser crimes e, perante a sociedade moderna, estão longe de constituírem verdadeiros 
crimes. Fazem parte dos delitos artificiais: a blasfémia; crimes contra–revolucionários; entre outros. Existem 
igualmente os crimes “marginais”, que segundo Cusson, podem ser inseridos no grupo de crimes anterior, 
por não se identificar violência ou astúcia, mas que não deixam de ser considerados crimes, como por 
exemplo a prostituição e o uso de drogas. Gassin, opõem–se a uma criminologia dita construtivista, que tem 
por base a relativização do delito como algo adquirido (Cusson, 2007). 
13 Consultar a Deliberação n.º 485/2008 do Diário da República, 2.ª série — N.º 39 — 25 de Fevereiro de 
2008. 
14 Ver o capítulo 4.2: “A Problemática dos dados oficiais da Criminalidade em Portugal”. 
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A gravidade desse crime serve apenas para apressar a autoridade legislativa e judicial para 

controlar essas ameaças contra a sociedade. 

A criminologia é muito diferente do direito penal. Habitualmente, tende–se a 

confundir as duas, sendo evidente que o direito penal pretende ordenar a realidade e a 

criminologia pretende conhecer a realidade. 

A criminologia contemporânea apresenta várias teorias, procurando em cada uma 

delas conhecer um determinado aspecto do fenómeno criminal (a teoria do delito, do 

delinquente, da vítima, do controlo social, entre outras) (Cusson, 2007). 

 O objectivo desta área do conhecimento é descrever e explicar os comportamentos 

da sociedade, procurando também medir os efeitos das políticas concebidas para fazer face 

ao crime, tendo um papel estruturante nas políticas de intervenção do território, da justiça, 

da vida em sociedade e, fundamentalmente, da segurança pública. 

 

1.3. O FENÓMENO CRIMINAL 

O fenómeno criminal é um conjunto de processos e situações onde o crime é o centro. 

Para Leauté (1972), o fenómeno criminal é um processo de três etapas sucessivas, onde 

primeiro são estabelecidas as normas e regras, estas são violadas, levando a uma reacção 

social repressiva (Cusson, 2007:28). 

Podemos afirmar que o fenómeno criminal é um processo construtivo de 

elementos que estão ligados entre si, com relações de forte dependência, que se adaptam ao 

meio, à situação e ao contexto. 

A criminologia actual procura perceber e identificar a lógica interna do fenómeno 

criminal em vez de dispersar na exploração das suas causas. Contudo, não podemos deixar 

de referir a importância de calcular correlações entre a criminalidade e factores sociais, 

económicos e psicológicos (Harries, 1999; Anselin et al, 2000; Wortley e Mazerolle, 2008). 

No século XIX, o estudo do crime tornou-se uma ciência, com a elaboração de 

estatísticas demográficas, económicas, de detenções e delitos, entre outras. Quételet (1835) 

afirmava que a tendência criminal poderia e deveria ser medida pela quantidade de crimes 

cometidos e registados. Contudo, este sábio belga levava a análise do crime a uma escala 

global, afirmando que a tendência para o crime era sinónimo de criminalidade, sendo esta 

tendência medida por delitos num dado lugar e num dado momento (Cusson, 2007). 
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A criminalidade e o próprio crime com objecto de análise não são fenómenos 

recentes. Quételet ao longo da sua carreira, criou várias teorias para a tendência do crime, 

como comparar esta tendência numa escala de Gauss (distribuição normal, muito utilizada 

em análises estatísticas) afirmando que quanto maior o número de homens, maior 

tendência há para o crime, e vice-versa; a teoria da relação entre idade e crime, onde afirma 

que depois dos 30 anos a curva de tendência decresce. 

Quételet e o francês Guerry, consideravam que a tendência criminal tinha um efeito 

proporcional às causas sociais, demográficas e económicas, no entanto, uns anos mais 

tarde, as estatísticas mostram que a relação entre a pobreza e a criminalidade contraria o 

estabelecido pelo senso comum, onde as regiões mais pobres são as regiões onde se 

cometem menos crimes contra a propriedade. Desta forma, teorizam o crime como sendo 

levado e encorajado pela mudança do estado e sobretudo pela desigualdade, onde um 

indivíduo pobre que vive numa cidade de luxo, é frequentemente tentado a cometer um 

delito. 

Estes dois especialistas constataram igualmente que a criminalidade é muito estável, 

no sentido em que os grandes factores que influenciam o crime pouco mudam num 

determinado período, e a própria criminalidade dificilmente irá sofrer grandes 

dissemelhanças ao longo desse período (Cusson, 2007). 

Independentemente de se concordar ou não com estas teorias, hoje em dia é sabido 

que algumas destas teorias são verdadeiras e são utilizadas para estudar o fenómeno 

criminal, completando as teorias clássicas da ecologia social (Anselin et al., 2000). 

Em 1845, Friedrich Engels, autor de “A situação da classe trabalhadora em Inglaterra”, 

referencia que o crime, o desemprego e a pobreza, compõem a paisagem da cidade 

moderna. Durkheim (1884) e Tonnies (1927) já elaboravam teses sobre o fenómeno da 

criminalidade. Park (1915) e Burgess (1929) estudavam a criminalidade relacionada ao 

urbanismo e a desorganização social (como se pode verificar no subcapítulo seguinte). 

Todas estas temáticas foram sendo acentuadas com o desenvolvimento e expansão das 

grandes cidades (Nery, 2006: 29). 

Segundo Manuel Antunes (1998), a ideia de desenvolvimento provém da ideia de 

protecção, sendo o fenómeno criminal essencialmente urbano e mutante no tempo e no 

espaço. “O fenómeno da criminalidade impõe um olhar global e necessariamente dinâmico…”15. Esta 

                                                 
15 Citando Manuel António Ferreira Antunes - Procurador-geral adjunto e Director do Instituto Nacional de 
Polícia e Ciências Criminais, autor do prefácio da obra de Eduardo Veigas Ferreira, 1998: xii). 
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afirmação demonstra a grandiosidade do estudo da criminalidade, sendo necessário ter em 

atenção não só os factores condicionantes e interdependentes do fenómeno criminal, mas 

também a sua transformação ao longo do tempo e história das sociedades modernas. 

 

1.4. AS ÁREAS DE CONHECIMENTO DA ANTIGA E NOVA 

CRIMINOLOGIA 

No século XX a criminologia ganha novos contornos e campos de actuação, 

passando a ser uma ciência interdisciplinar, no entanto peca pela dificuldade em encontrar 

sentido e integração na sociedade e nas novas abordagens criminais (Cusson, 2007). 

A nova criminologia abarca uma maior panóplia de estudos e análises temáticas, 

sendo que para alguns autores, esta nova abordagem é distanciada da sua herança 

tradicional onde o estudo das condutas criminosas é colocado em segundo plano (Antunes 

in E. V. Ferreira, 1998). 

De todas as áreas do conhecimento que poderiam estar presentes em estudos sobre 

a criminalidade, como a saúde, a psicologia, o direito, a economia, a política, entre outras, a 

sociologia, a estatística e a geografia são as áreas que mais serão focadas ao longo deste 

trabalho de investigação, e que muito têm contribuído para o conhecimento do fenómeno 

e o desenvolvimento da criminologia como ciência.  

As correntes sociológicas há muito tempo que estudam a criminalidade em 

diferentes contextos e perceberam que é um fenómeno de ausência de normas. Já as 

ciências exactas tentam explicar essas anomalias com o relacionamento entre a pobreza a 

educação as infra-estruturas os serviços e o urbanismo (Nery, 2006: 30). 

A violência não é a mesma ao longo do tempo, e a relação entre crime e lugar é 

crucial. Desta forma, a geografia é uma das ciências com maior interesse para a análise do 

fenómeno criminal, de forma a perceber e identificar padrões criminais no território, 

funcionando as três ciências como um triângulo de conhecimento do fenómeno criminal, 

focado na vertente sociológica / ecológica. 

O conhecimento do fenómeno criminal desenvolvido neste trabalho de 

investigação assenta essencialmente na ligação destas três ciências, sendo de realçar o papel 

predominante da geografia. 
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ESQUEMA 2: O TRIÂNGULO DO CONHECIMENTO PARA O FENÓMENO CRIMINAL SIMPLIFICADO 

 

Elaboração Própria, 2009 

 

A sociologia do crime tem em conta a relação existencial entre crime e criminoso 

num conceito de espaço e tempo. A estatística permite de uma forma extremamente rápida 

agrupar e tratar dados alfanuméricos de ocorrências criminais e criminosos através de 

expressões matemáticas. A geografia aplicada com recurso aos sistemas de informação 

geográfica dá indicações sobre o ambiente físico de uma determinada área, usando 

informação de duas fontes primárias: a primeira é a própria informação do fenómeno 

criminal, a segunda diz respeito aos aspectos físicos do território, a demografia, dados 

económicos, acessibilidades, uso de solo, entre outros, permitindo realizar a representação 

cartográfica da criminalidade. 

No inicio do século XX a criminologia é visivelmente ampliada, com a criação de 

inúmeras correntes temáticas e teorias sobre as causas da criminalidade. 

A ideologia e percepção da ausência e ineficácia de instituições e estruturas de apoio 

na integração e controlo social são referenciadas desde o inicio do século XX, nos países 

anglo-saxónicos, sendo os trabalhos mais significativos provenientes dos Estados Unidos 

da América por autores ligados à “Escola de Chicago” e às “Teorias da Desorganização Social” 

(TDS) por Thomas Znaniek (1920), Burgess (1928), Clifford Shaw e Henry Mackay (1931 e 

1942), Park (1952), Jane Jacobs (1961), B. Lander (1970), entre outros16. Este tipo de 

controlo e integração social tem como objectivo reduzir os comportamentos delinquentes e 

integrar as comunidades alternativas no seio da comunidade em que estão inseridas, sendo 

esta a primeira abordagem para a prevenção criminal (Nicolau, 1994; E. V. Ferreira, 1998; 

                                                 
16 Para saber mais sobre estes autores, consultar: Burgess (1928) (estudo sobre os cinco anéis concêntricos de 
divisão das cidades); e Shaw e Mackay (1942) (quadro descritivo das áreas de delinquência e uma explicação 
da distribuição ecológica do crime da cidade de Chicago). 
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Harries, 1999; Anselin et al., 2000; Heitor, 2003; Machado, 2008, Wortley e Mazerolle, 

2008). 

Este tipo de trabalhos levou ao aparecimento de uma nova corrente do estudo da 

criminologia e da segurança dos espaços urbanos, “Environmental Criminology and Crime 

Analysis” (ECCA), em Portugal apelidada de “criminologia ambiental” ou “ecologia criminal”.  

A ecologia criminal estuda não só o próprio fenómeno criminal mas todo o 

ambiente físico, social, económico e histórico em que esse fenómeno ocorre. Esta área da 

criminologia pretende reduzir o número de ocorrências com o conhecimento do fenómeno 

no espaço (Wortley e Mazerolle, 2008). 

Ao longo dos anos, diversas perspectivas foram sendo analisadas e estudadas, 

complementando a abordagem ecológica com a prática policial. Entre 1971 e 1972 

nasceram diversas obras sobre a nova e moderna perspectiva ambiental/ecológica da 

criminologia. A primeira publicação foi da autoria do criminologista C. Ray Jeffery (1971) 

intitulada “Crime Prevention Through Environmental Design” (CPTED), a segunda obra 

“Defensible Espace: Crime Prevention Through Urban Design” (1972) do arquitecto Oscar 

Newman (Anselin et al., 2000; Wortley e Mazerolle, 2008). 

Ambos os autores, mas particularmente Newman, apresentam uma arquitectura de 

prevenção do crime partindo de uma meso–escala para uma micro-escala17, baseando-se em 

teorias provenientes da escola de Chicago, como a teoria do espaço defensivo, proveniente de 

concepções de Jane Jacobs (1961), que defende que o controlo social de um espaço pode levar 

a uma maior percepção do risco ao potencial delinquente, partindo do princípio de que os 

residentes e os seus vizinhos devem ter um papel responsável na defesa do seu espaço. 

Newman sugere boas práticas urbanísticas para melhorar a segurança e a vigilância criminal, 

desde a eliminação de locais inacessíveis à visibilidade, controlar o movimento de pessoas, e 

a colocação de janelas em locais abandonados, defendendo assim a vigilância natural, bem 

como propondo relações directas entre vizinhos no papel de defensa dos seus bens, 

levando a um maior controlo social (E. Fernandes, 1997; Heitor, 2007; Wortley e 

Mazerolle, 2008).  

                                                 
17 Meso: significa médio, meio. Micro: elemento que significa pequeno (Dicionário Priberam - 
http://www.priberam.pt/). 
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A segunda maior contribuição na perspectiva ecológica apareceu a meio da década 

de 70 com Ron Clarke (1975)18 propulsionador da prevenção situacional da criminalidade (Boba, 

2009). Clarke argumentava que a chave para a prevenção criminal começava na percepção 

das dinâmicas situacionais de um determinado e especifico tipo de crime, incorporando 

aspectos do espaço defensivo de Newman (1972), contudo, ao contrário do estudo de 

Jeffery (1971), criou estratégias concretas para operacionalizar os princípios da prevenção 

criminal. O modelo de Clarke foi desenvolvido e adaptado ao longo dos anos a outras 

teorias baseadas no delinquente-decisão-acção. 

Enquanto Clarke se debatia com a nova perspectiva ecológica, Cohen e Felson 

(1979), exploravam os padrões criminais e as ameaças com base nos factores sociais. Estes 

autores afirmavam que as altas taxas criminais podem ser explicadas pelas mudanças das 

actividades rotineiras do dia-a-dia que acompanham o crescimento económico. Segundo 

estes dois autores, a causa do crime é “…a junção no espaço e no tempo de três elementos de contacto 

directo: (1) delinquentes motivados, (2) alvos apetecíveis e, (3) ausência de segurança eficaz…” (Harries, 

1999; Wortley e Mazerolle, 2008: 11).  

Ao longo da década de 80, vários contributos oriundos da criminologia ambiental 

vêm reforçar as estratégias difundidas por Jeffery e Newman na década anterior (Anselin et 

al., 2000).  

Em 1981 Skogan e Maxfield (1981) focam a sua atenção nas condições ambientais 

do espaço, como prédios abandonados, incivilidades públicas, brigas e agressões, jovens 

desordeiros, vidros partidos e outras formas de vandalismo, droga em espaço público, com 

consumo associado, a prostituição, os sem abrigo, o ruído e o lixo, entre outros factores 

críticos a que se assiste presentemente nos grandes núcleos urbanos (Anselin et al., 2000). 

Surge assim a teoria “Broken windows” em 1982 por James Wilson e George Kelling quando 

escrevem “…Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety…”, sustentando a teoria de 

que com os distúrbios, as anomalias, e pequenos crimes e incivilidades numa determinada, 

pode contribuir para o aumento real do crime nessa área, evidenciando que a desordem 

urbana conduz à perda da capacidade de exercer controlo por parte da comunidade, 

levando inerentemente a um aumento criminal (Tuthill, 2008: 9). 

                                                 
18 O impulso de Clarke partiu da investigação sobre a fuga de escolas de formação residencial para 
delinquentes em 1975. Ao não encontrar variáveis que pudessem prever a fuga, Clarke consegui perceber que 
a mesma se devia a factores internos das instituições. Enquanto director do British Home Office Research Unit 
durante a década de 70, desenvolveu um modelo de prevenção situacional da criminalidade e colocando os 
princípios da prevençao em prática (Wortley e Mazerolle, 2008: 10). 
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Todavia, até aos dias de hoje, a teoria é alvo de críticas opositoras, com a 

argumentação de que a degradação do espaço físico e a desordem são resultado do crime e 

não a sua causa, salientando que o crime ocorre devido à falta de controlo social e vigilância 

natural. 

Hillier e Hanson (1984) abordam as implicações sociais do desenho urbano no âmbito 

da sintaxe espacial19, recuperando a vigilância natural defendida por Newman, no entanto 

criticando o mesmo, aproximando-se da perspectiva de Jacobs (1961). Este autor afirma 

que a repartição da cidade em zonas mono-funcionais, destinadas a servir um grupo 

específico de população, leva a uma alienação da própria cidade.  

Outro aspecto importante diz respeito à vigilância natural, devendo ser a mesma, 

extensa a toda a população, não apenas entre os vizinhos, no sentido em que todos os que 

estão presentes num dado momento num determinado espaço público, devem proteger 

esse mesmo local, independentemente de ser propriedade individual ou de um vizinho. 

Em síntese, Newman considerava o movimento de pessoas como um eventual 

perigo. Wilson e Kelling afirmavam que as incivilidades e a degradação urbana contribuíam 

para o crescimento criminal. Jacobs e Hillier reforçavam a segurança através do movimento 

de pessoas, traduzindo-se em segurança no próprio espaço público. Hillier salienta ainda 

que ao contrário de Newman, a vigilância natural deve ser apoiada em boas condições de 

visibilidade, o que implica a remoção de barreira físicas e a presença de sistemas de 

vigilância eficazes (Heitor, 2003 e 2007).  

Actualmente as novas tecnologias podem e devem ser utilizadas para gerir e planear 

adequadamente os espaços urbanos apoiando-se nas teorias da ecologia criminal, através do 

desenho urbano e ambiental. O “Crime Prevention Through Environmental Design” (CPTED) 

actualmente é um movimento internacional, com uma forte carga prática, que disponibiliza 

um conjunto de directrizes na concepção e analise de espaços urbanos, desenvolvendo 

critérios para a aferição de diferentes parâmetros a considerar na avaliação da segurança e 

da vigilância das forças de segurança e da população (Heitor, 2007). A utilização de 

videovigilância (um avanço nas teorias de Hillier) e das tecnologias de informação 

geográfica (utilizadas pelas forças e serviços de segurança e os próprios autarcas), têm 

                                                 
19 A “sintaxe espacial” também designada por “teoria social do espaço” foi inicialmente desenvolvida por Bill 
Hillier e Julienne Hanson (1984), sendo ao longo dos anos adaptada e aperfeiçoada por outros especialistas, 
com o objectivo de investigar as relações entre espaço e sociedade. “Esta sintaxe é suportada por um modelo 
descritivo, em que a forma urbana e arquitectónica é representada, quantificada e interpretada em função das relações de 
acessibilidade física e visual presentes, tendo três relações consideradas: profundidade, contiguidade e controlo espacial.” (Heitor: 
2007: 139). 
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defendido a promoção do espaço urbano, contudo, esta realidade tem de ser desenvolvida 

em complemento com o urbanismo e o ordenamento do território. Ao nível policial, estas 

tecnologias devem ser utilizadas e vistas como um bom meio táctico e auxiliar das forças de 

segurança e não como a solução da prevenção criminal (Valente, 2007).  

Para haver prevenção, é necessário articular com outras instituições e parceiros 

locais. A par da existência e eficácia das estruturas de integração e controlo social das 

comunidades, os níveis de envolvimento e de práticas de cooperação entre os cidadãos e os 

sistemas de justiça criminal também são uma importante ferramenta de apoio e prevenção 

da criminalidade e reguladores da ordem social (Adler, 1983; Giddens, 1998). 

Esta constatação tem toda a veracidade, no entanto, leva a outros problemas e 

interrogações. A interoperabilidade entre as forças e serviços de segurança, a justiça e a 

comunidade deve existir, mas porque razão é que ainda é muito precária essa articulação e 

ligação em rede? Diversas respostas podem ser dadas. O mesmo acontece se for 

questionada a razão de não ser participado um determinado incidente. Pode dever-se a 

factores relacionados com a desacreditação no sistema judicial / penal, e actuação das 

forças e serviços de segurança, medo e insegurança da população em relação ao crime e à 

sociedade e, o inerente mecanismo de justiça individual / popular. Num mundo perfeito de 

articulação e de trabalho em rede, seria esta a lógica de colaboração. 

Diversos especialistas sempre reconheceram que a criminologia beneficiava com a 

perspectiva da geografia e da sociologia, admitindo um aumento de conhecimento na 

combinação destas ciências (Avoort, 2005). Assim, se reconhece também o carácter 

interdisciplinar do fenómeno.  

A segurança, o urbanismo e o planeamento e ordenamento territorial potenciam a 

busca de novas teorias e tecnologias, levando a um espaço real mais seguro (Valente, 2007). 

É neste sentido que a geografia e os sistemas de informação geográfica têm um papel 

imponente no estudo do fenómeno criminal e na possibilidade de analisar a realidade 

criminal através de mapas.  

 

1.5. A ANÁLISE CRIMINAL, A GEOGRAFIA E OS SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

A análise criminal é o estudo sistemático do crime e da desordem, que inclui 

informação demográfica, espacial e temporal, para assistir as forças de segurança nas suas 
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actividades policiais, como a redução da criminalidade e a prevenção criminal. A análise 

criminal como disciplina, apareceu em Londres por parte da polícia metropolitana no início 

do século XIX. Em 1982, integraram um analista criminal na sua força policial, com a 

responsabilidade de identificar padrões para ajudar a resolver os crimes. Nos Estados 

Unidos teve o seu aparecimento por volta de 1850 (Boba, 2009). 

Na final da década de 70 início da década de 80 do Século XX houve um 

ressurgimento do interesse em perceber e analisar a dimensão espacial da criminalidade 

através das características de um incidente, da sua localização e da análise geográfica desse 

crime. Herman Goldstein (1979) sugere a criação de estudos denominados “Problem-

Oriented-Policing”, com a finalidade de desenvolver processos metodológicos para a actuação 

da polícia na resposta a problemas e conhecimento do próprio problema (Boba, 2009). 

Seguidamente, Patricia Brantingham e Paul Brantingham (1981) desenvolveram ideias 

sobre o movimento de delinquentes no tempo e no espaço, criando teorias sobre os 

padrões espaciais do crime (Harries, 1999; Anselin et al., 2000). Nesta fase, eram analisadas 

as actividades rotineiras numa escala intermédia de análise com vista à padronização dos 

casos que fossem disformes e aleatórios, que pudessem caracterizar o fenómeno criminal. 

De acordo com estes especialistas, o crime estava associado às inúmeras actividades 

presentes numa comunidade, como por exemplo, o trabalho e o lazer, e com a 

familiarização do delinquente no ambiente urbano de uma comunidade (Wortley e 

Mazerolle, 2008: 12). 

Contudo, a par do desenvolvimento da análise criminal, a representação 

cartográfica da criminalidade acompanhou directamente esta evolução ao longo do tempo, 

com o grande número de mapas elaborados até aos dias de hoje. 

“…O propósito mais importante dos mapas é comunicar informação…” (Harries, 1999: 3). A 

representação cartográfica é uma ferramenta de comunicar informação através do tempo e 

do espaço. 

A representação cartográfica da criminalidade não é recente. Há indícios que em 

1829 na Europa, Adriano Balbi e André-Michel Guerry, criaram o primeiro mapa do crime 

usando estatísticas criminais dos anos de 1825 a 1827 e estatísticas demográficas dos censos 

(Boba, 2009). Nos Estados Unidos da América, apareceu mais tarde o primeiro registo de 

mapas da criminalidade. Em 1900, na cidade de Nova Iorque, já se representava o crime 

com recurso a cartografia tradicional, inserindo os crimes com recurso a alfinetes coloridos. 

Todavia, sempre que apareciam novos crimes numa dada localização geográfica, os 
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incidentes anteriores eram retirados, impossibilitando um histórico temporal de incidentes 

criminais (Harries, 1999). 

Esta cartografia era estática, sem grande vida e, visibilidade prática. Mais tarde, 

pensou em elaborar-se cartografia através de sistemas informáticos, contudo, os cartógrafos 

da época, eram muito reticentes à utilização destes sistemas informáticos, essencialmente 

pela sua morosidade e tempo dispendido. 

Harries (1999) referia que a primeira utilização da informática para a representação 

cartográfica do crime ocorreu na década de 60 na Universidade de Harvard, nos Estados 

Unidos da América (EUA), essencialmente por criminologistas e sociólogos. Os geógrafos 

só mais tarde começaram a perceber e a desenvolver cartografia criminal. Por volta de 

1970, Lloyd Haring realizou o primeiro seminário sobre a geografia do crime nos EUA, 

resultando na Europa no ano seguinte, mais propriamente no Reino Unido, por David 

Herbert, seguindo-se Harries, Pyle, Lee e Egan, Capone, e Nichols, entre outros. 

Com o desenvolvimento de aplicações de Sistemas de Informação Geográfica (SIG)20 na 

década de 90, os analistas criminais começaram a ponderar os princípios da geografia e da 

informação espacial com recurso a novas tecnologias, de forma a perceber e criar 

mecanismos de prevenção e segurança pública. A representação cartográfica da 

criminalidade sofreu grandes transformações e melhorias com o aparecimento dos SIG 

(Harries, 1999).  

A geografia aplicada21 usa teorias e técnicas que descrevem os crimes e outros 

fenómenos de insegurança, quando ocorrem e porque ocorrem nesses locais, como suporte 

                                                 
20 Longley et al. (2005) definem os sistemas de informação geográfica como "…um conjunto de ferramentas 
para recolher, armazenar, transformar e visualizar dados de natureza espacial do mundo real, para um 
conjunto particular de objectivos." (p.23). 

Harries (1999) refere que os sistemas de informação geográfica são um método de representar 
cartograficamente através de sistemas informáticos, a sobreposição de múltiplas camadas de informação, 
descrições detalhadas de informação geográfica e, a análise de relações entre variáveis. 

Segundo Rui Pedro Julião (2001) ”O propósito fundamental dos SIG é o de possibilitar uma análise das 
situações, tendo em consideração a interacção espacial e temporal inerente à esmagadora maioria dos 
fenómenos da base territorial. Efectivamente, uma das grandes potencialidades dos SIG consiste na sua 
capacidade de integrar (quase) toda a informação existente relativa a uma determinada localização.” (p.3).  

Boba (2009) define um sistema de informação geográfica como sendo “ o software com ferramentas que 
permitem a análise criminal em mapas criminais de diferentes maneiras, desde um simples ponto no mapa a 
uma visualização tridimensional de informação espacial e temporal.” (p.7). 
21 A Geografia é a área que tem como função o enquadramento teórico de todas as áreas ligadas com os SIG, 
originando à área do conhecimento que se intitula “Ciência de Informação Geográfica” (Painho, 2006). Esta é a 
ciência que está por de trás do sistema, e passa pelo estudo dos conceitos fundamentais que advêm da 
utilização da informação geográfica (Silva, 2006). É de referir que a estatística é actualmente uma área 
privilegiada da utilização e análise de dados geo‐espaciais (Painho, 2006). 
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à tomada de decisões. Os analistas criminais utilizam estas teorias e técnicas, de forma a 

tomarem decisões rápidas e precisas sobre um determinado fenómeno, sendo a geografia, 

uma das ciências com maior interesse para a análise criminal. 

A análise criminal amadureceu muito com a generalização dos SIG, ao nível de 

software e pessoal especializado. As novas tecnologias para representar o território 

permitiram perceber e representar espacialmente e temporalmente a distribuição do crime, 

para assim, o mesmo puder ser modelado e serem identificadas concentrações de crimes e 

pontos quentes22. A publicação de Sherman, Gartin e Bueger (1989)23 sobre a análise de 

pontos quentes de crimes anunciava uma nova era da aplicação de recursos tecnológicos de 

informação geográfica aplicado ao fenómeno criminal (Wortley e Mazerolle, 2008). 

A representação cartográfica da criminalidade é um processo que utiliza os SIG para 

conduzir a análise espacial de problemas criminais e de outros relatos policiais. A 

representação cartográfica apresenta três grandes potencialidades para a análise criminal, a 

saber: facilita a análise visual e estatística do crime e de outros eventos; permite agregar 

variadíssima informação de contexto e dependente do crime e por fim, produz mapas que 

ajudam a comunicar os resultados das análises realizadas (Boba, 2009). 

Os alicerces da representação do crime derivam da criminologia ambiental / 

ecologia criminal24 que estuda o crime e a vitimização e de como estes estão relacionados 

com o espaço geográfico. A violência já não é a mesma e é mutante no tempo e no espaço, 

sendo crucial a relação entre crime e lugar (Wilson e Smith, 2008). O crime e o seu 

ambiente relacionam-se com a distribuição geográfica desse crime (Anselin et al., 2000). 

Nesta ciência não se procura explicar o motivo pelo qual criminoso comete um 

crime, mas sim identificar padrões de comportamento e de que forma podem os factores 

ambientais, económicos e sociais criar a oportunidade para o crime. A base da ecologia 

criminal refere que existe uma ligação entre o comportamento criminal e o ambiente físico 

e social. Segundo Kellerman (2002), existe uma classificação sócio-espacial focada nas relações 

sociais com o espaço. 

O crime não deve ser visto como um acto isolado e casual, mas sim num contexto 

específico, que possa fomentar maiores ou menores oportunidades para a ocorrência de um 

                                                 
22 Diversos autores afirmam que uma grande concentração de incidentes pode ser definida como uma “área 
quente”, sendo esta, uma localização propícia ao crime - “hot spots” (Akpinar e Usul, 2003).  
23 Para saber mais consultar WORTLEY, Richard e MAZEROLLE, Lorraine (eds) (2008) – “Environmental 
Criminology and Crime Analysis”, Willan Publishing, Devon, UK. 
24 Consultar o subcapítulo 1.4: “As Áreas de Conhecimento da Antiga e Nova Criminologia”. 
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determinado incidente. O ambiente urbano, devido às suas características intrínsecas, 

proporciona a oportunidade para o crime25. Desta forma, na década de noventa 

desenvolveram-se diversos programas de análise criminal com recurso a sistemas de 

informação geográfica, tentando uma interoperabilidade entre várias áreas do 

conhecimento, com vista a um fim único, o combate ao fenómeno criminal. 

Na Europa, mais concretamente em Londres, em 1995 foi criado o Centre for 

Advanced Spatial Analysys na University College of London, que tem como uma das suas linhas 

estratégicas de acção a pesquisa em Real Time Geodemographics for Reassurance Policing and Crime 

Prevention, em colaboração com o Metropolitan Police Service26.  

Nos EUA desenvolveram-se diversos programas de análise criminal e combate ao 

fenómeno. O departamento de justiça americano, mais concretamente o núcleo Community 

Oriented Policing Services (COPS), alocaram quantias monetárias muito significativas para a 

optimização de sistemas de informação geográfica orientados para o crime. Um exemplo 

concreto desta aplicação é o programa Mapping and Analyis for Public Safety (MAPS) do 

National Institute of Justice’s27 criado em 1997, que integra os aspectos espaciais e geográficos 

da criminologia no planeamento policial, resolução de problemas e detenção de criminosos, 

integrando os analistas criminais e os órgãos de polícia criminal (OPC) em todas as escalas 

da análise criminal, com vista à disseminação de tecnologias de SIG para a justiça criminal e 

policial (Boba, 2009). 

Este tipo de programas sobre o papel da geografia aplicada na segurança pública 

tem vindo a ser referenciada há mais de uma década, por autores como Hall e Willbanks. 

Estes autores afirmam que a representação cartográfica da criminalidade tem um impacto 

no entendimento do crime e dos problemas sociais. As obras com maior notoriedade dos 

supracitados autores levaram a uma consciencialização do papel da geografia na análise 

criminal com “Mapping the next millennium: how computer driven cartography is revolutionizing the face 

of science” (Hall, 1992) e “Rediscovering geography: new relevance for science and society” (Willbanks, 

1997) (Wilson e Smith, 2008).  

Hall, dá um grande enfoque ao impacto da cartografia digital e da análise espacial na 

segurança pública. Refere ainda que os SIG e a cartografia digital dão maior 

reconhecimento ao espaço físico, como matriz de análise. Justifica que conhecer e 
                                                 
25 Portal da Segurança com Cidadania - (http://www.segurancacidada.org.br/index.ph p?option =com_conte 
nt&task= view&id=704) – (último acesso a 24.10.2009) 
26 UCL, Centre for Advanced Spatial Analysis - (http://www.casa.ucl.ac.uk/) - (último acesso a 05.11.2009) 
27 National Institute of Justice - (http://www.ojp.usdoj.gov/nij/maps/) - (último acesso a 25.10.2009) 
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compreender a maneira como um lugar afecta outro(s) que lhe está(ão) próximo(s), permite 

perceber a forma e a causa de ocorrência de um fenómeno num determinado lugar. O 

autor refere ainda a necessidade da geografia para o estudo da segurança e do crime, 

afirmando que esta ciência é focada no mundo real, nas suas relações, dependências e no 

próprio carácter levando ao conhecimento sdo lugar de ocorrência do fenómeno. Esta 

abordagem poderá resumir “…um renascimento do pensamento geográfico...” (Wilson e Smith, 

2008). 

Numa publicação de 1977 intitulada “Crime Analysis in Support of Patrol”, do instituto 

de Justiça norte-americano, os seus autores discutiam as sofisticadas abordagens técnicas 

dos SIG baseadas na matemática e estatística, numa tentativa de providenciar uma 

distribuição mais realística do patrulhamento de efectivos e ordenação de recursos. No 

entanto concluíram que nenhuma força policial tinha aplicado essa técnica experimentalista, 

muito devido às deficiências e lacunas dos softwares informáticos da época. Actualmente já 

existem registos de alocação de recursos focados no arquivo e balanço entre os incidentes e 

uma determinada área geográfica (Bruce, 2009).  

Os sistemas de informação geográfica, como ferramenta, actualmente, fazem parte 

da criminologia como ciência, levando a um maior conhecimento do território, do 

fenómeno criminal, dotando as forças e serviços de segurança de ferramentas e 

conhecimentos com vista à prevenção criminal. 

A ideia de representar a distribuição espacial do crime absorvida pela escola de Chicago 

foca-se nos padrões urbanos (escala micro), provenientes de uma escala de análise intermédia 

(escala meso) e global (escala macro) (Wilson e Smith, 2008). 

Uma análise aprofundada das questões relacionadas com a criminalidade deve ter 

como ponto de partida uma escala global (macro), de forma a perceber as grandes 

transformações no território ao nível das grandes regiões. O primeiro passo passa por 

analisar o estado dos incidentes ao longo dos anos e detectar áreas homogéneas dos 

incidentes (padrões), sendo este o ponto de partida da análise criminal. A uma escala 

macro, estuda a situação como unidade espaço/temporal mais abrangente e com um 

contexto mais vasto e teórico. 

O estudo do fenómeno criminal, a uma escala mais fina (micro), estuda o local como 

uma unidade espaço/temporal específica e concreta. A situação descreve mais do que o 

local físico e temporal, tentando compreender as componentes de ordem física, social, 

económica e histórica (Fernandes, 1997). 
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Ao olhar-se para a cidade, com as suas dissimilitudes culturais, sociais e 

económicas, apreende-se que a uma escala micro ou meso seria o ideal para se planear 

estrategicamente a segurança dos cidadãos, contudo, é necessário partir de uma escala 

global. 

 De forma a reduzir o crime, é necessário definir ideias e estratégias que combatam 

o fenómeno criminal. A prevenção criminal pode ser definida com base neste conjunto de 

ideias preventivas, incluindo parcerias entre organismos públicos, privados e órgãos de 

polícia criminal, fomentando a disponibilização e partilha da informação. 

Contudo, não se pode deixar de referir que a utilização de ferramentas de apoio à 

decisão devem ter um papel preponderante numa rede de trabalho colaborativa e não 

apenas em redes locais de desenvolvimento e utilização aplicacional focalizada. Desta 

forma, os sistemas de informação geográfica já permitem representar e analisar 

espacialmente incidentes e detectar padrões criminais em diferentes dimensões de análise 

com recurso a aplicações de mapas através da Internet (ver o capítulo 2).  

Os serviços de mapas na Internet, orientados para o fenómeno criminal, baseados 

numa plataforma de servidor/cliente permitem centralizar os produtores de toda a 

informação criminal numa plataforma comum, gerando a possibilidade de disponibilização 

dessa informação a todos os utilizadores credenciados, dentro das suas organizações (tema 

abordado a nível mundial no terceiro capitulo da primeira parte e ao nível de Portugal, na 

parte III do presente trabalho).  

Os órgãos de polícia criminal (OPC) e os investigadores criminais têm a 

possibilidade de aceder a toda a informação em tempo real e de definir a sua escala de 

análise. Têm ainda a possibilidade de aceder a modelos de análise espacial desenvolvidos 

para a sua área e tema de acção.  

Para Hall (1992), a divulgação e disponibilização de informação geográfica através 

da Internet no século XXI irá revolucionar a face da Ciência. Hoje, reconhecemos essa 

revolução no meio científico e tecnológico e o papel que a geografia e os sistemas de 

informação geográfica desempenham em quase todas as ciências (Wilson e Smith, 2008). 

A importância e o interesse da informação espacial na temática da criminalidade 

têm sido nos últimos anos motivo de grande interesse quer por parte dos organismos de 

decisão quer por parte das forças de segurança. Com o aumento do conhecimento e 

facilidade de acesso a informação georreferenciada disponibilizada na Internet, o interesse 

na localização de um fenómeno começou a crescer na comunidade de pensadores das 



 

27 

OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NA GESTÃO DA CRIMINALIDADE EM PORTUGAL 

I – A CRIMINOLOGIA E OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

temáticas da segurança. Contudo, a difícil obtenção de dados criminais e dos criminosos 

em Portugal, que permita construir séries temporais e comparações sistémicas numa escala 

micro são o grande entrave ao planeamento estratégico na segurança pública. 

Boba (2009) refere que a análise criminal está dividida em seis grandes tipos, com 

diferentes escalas de grandeza, desde a recolha de informação, a investigação e analise com 

vista à disseminação de conhecimento, a saber28: 

 Análise e Inteligência Criminal; 

 Análise e Investigação Criminal; 

 Análise Criminal Táctica; 

 Análise Criminal Estratégica;  

 Análise Criminal Operacional; 

 Analise Criminal Administrativa. 

 

Johnson (2000) afirma que o estudo da análise criminal na perspectiva dos sistemas 

de informação geográfica pode ser dividido em três categorias de análise ao nível de 

planeamento organizacional, com base no tipo e modo de trabalhar a informação. 

 

ESQUEMA 3: MODELO SIMPLIFICADO DE ANÁLSE CRIMINAL NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Fonte: Adaptado de Johnson (2000); Katantamalundu (2004) e Boba (2009); 2010 

                                                 
28 Para saber mais, consultar Boba (2009). 
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Em Portugal, no que concerne à análise criminal, ainda se está aquém das 

expectativas no que concerne à utilização de técnicas de representação cartográfica da 

criminalidade para a prevenção criminal. Os órgãos de Polícia Criminal vêem a geografia 

como um acréscimo ao estudo do fenómeno criminal e não como parte integrante do 

mesmo. Apesar da utilização da geografia e da cartografia para o planeamento táctico de 

recursos (embora muito inadequado e sem a georreferenciação de incidentes), torna 

impossível pensar-se em planeamento estratégico e no desenvolvimento de políticas e 

acções de controlo e prevenção do fenómeno criminal. 

 

ESQUEMA 4: MODELO DE ANÁLSE CRIMINAL 

 

Fonte: Adaptado de Machado et al. (2007 e 2009); DGAI (2010), 2010 

 

É preciso ter a percepção de que a população, o fenómeno criminal que se abate 

sobre essa população e os recursos policiais que tentam controlar esse fenómeno, têm uma 

condição comum, ambos estão inseridos num mesmo território. Desta forma a geografia e 

os sistemas de informação geográfica são fundamentais para a análise criminal no sentido 

em que tudo está assente numa matriz espacial. 

Em síntese, a combinação da geografia com as teorias criminais e a representação 

cartográfica da criminalidade, são uma importante ferramenta de apoio à decisão das 

questões relacionadas com a segurança pública e prevenção da criminalidade. Os sistemas 

de informação geográfica e a análise espacial permitem visualizar e analisar informação, 

detectar ameaças que possam resultar em novas políticas de combate ao fenómeno, em 

múltiplas escalas de análise, processando e representando informação, com um contexto e 

utilidade específica, de forma a gerar conhecimento através do conceito de área e espaço 

envolvente. 
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O capítulo seguinte pretende efectivar uma pequena reflexão sobre o papel das 

forças de segurança até aos dias de hoje, a importância da adaptação das novas tecnologias 

e os problemas que daí advêm.  

 

2. O PARADIGMA E A PROBLEMÁTICA DA CRIMINALIDADE 

A grande finalidade do estudo da criminalidade passa pela identificação de 

catalisadores e potenciadores da criminalidade, de forma a propor e criar estratégias de 

avaliação, monitorização, actuação e intervenção policial, social e política. É essencial ter a 

percepção da necessidade de aperfeiçoamento de meios, fundamentos teóricos, técnicas e, 

metodologias a utilizar no conhecimento do fenómeno criminal. 

A tecnologia e a informação29 foram fundamentais para o processo de 

reorganização dos sistemas e organizações a partir dos anos 80 (Kellerman, 2002).  

O desenvolvimento tecnológico foi alterado devido aos interesses das sociedades 

em atingir os objectivos estruturais por meio das tecnologias da informação30. Esta 

tecnologia apresenta uma grande relação entre os modos de produção (como o capitalismo 

e o papel do Estado) e os modos de desenvolvimento (o industrialismo e o 

informacionalismo) (Santos, s.d: 6). 

As sociedades informacionais31, são regra geral, sociedades que possuem uma sólida 

infra-estrutura tecnológica de informação e possuem conhecimento32. O que define o 

                                                 
29 Manuel Castells define a informação como sendo “dados que foram organizados e comunicados”. Para Roberts J. 
os dados são “uma série de observações, medidas ou factos, na forma de números, palavras, sons ou imagens. 
Os dados não têm significado mas constituem a matéria-prima a partir da qual a informação é produzida” 
(UNESCO, 2005). Segundo Kelleman (2002), a informação são dados que foram arranjados com um padrão 
significativo. A informação tem que estar relacionada num determinado contexto para assim fazer algum 
sentido. Essa informação é organizada com vista a ser comunicada. 
30 Kellerman (2002) refere que a tecnologia da informação é o impulsor do desenvolvimento da informação 
em todas as suas fases: produção> transmissão> disseminação> consumo. 
31 Manuel Castells adopta um novo modo de desenvolvimento de sociedade, por analogia ao significado de 
sociedade industrial, caracterizando as sociedades contemporâneas, não como “de informação” mas sim 
“informacionais”. Ao usar o conceito “informacional”, Castells procura estabelecer uma comparação, fazendo 
uma distinção entre “indústria” e “industrial”. Pois, uma sociedade industrial não é apenas uma sociedade 
onde existe indústria, mas uma sociedade na qual as formas sociais e tecnológicas da organização industrial 
intervêm em todas as actividades, começando pelas actividades económicas, na tecnologia, atingindo os 
hábitos de vida quotidiana (Castells in Cardoso e Costa, 2005: 1). 
32 O conhecimento está relacionado com a informação. Kellerman (2002) afirma que o conhecimento é “…a 
aplicação e o uso produtivo da informação” (2). Conhecimento é mais do que informação, no sentido em que é 
adquirido com o compreendimento a experiencia e a aprendizagem. O desenvolvimento e a produção de 
tecnologia da informação dependem do conhecimento e da inovação. “O conhecimento é, de uma forma 
geral, tão dinâmico quanto os fragmentos de informação que o constituem. Mas, na prática, o conhecimento 
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modo informacional de desenvolvimento é a utilização que se dá à informação da 

informação já adquirida e conhecimento concebido, sendo esta a principal fonte de 

produtividade. Todavia, este paradigma tecnológico leva a outro paradigma baseado na 

tecnologia da informação (Kellerman, 2002; Castells, 2006). Esse novo paradigma prende-

se com o acesso à informação e a própria segurança da informação. 

A tecnologia é um indicador de mudança social e cultural das sociedades, muito 

mais do que um determinante dessas mesmas sociedades. Desta forma, é imprescindível 

entender e analisar o uso e a difusão de informação em rede, de forma a conseguir-se 

entender a transformação de uma sociedade em todos os âmbitos da vida quotidiana.  

Nesta nova era informacional há que distinguir um duplo paradigma, o que é 

imaterial e as redes. Na verdade, a desmaterialização crescente que se tem vindo a assistir 

do trabalho individual do ser humano, deu origem ao aparecimento de uma sociedade em 

que o domínio do imaterial confere mais vantagens estratégicas e, por isso, um maior poder 

sobre o material (UNESCO, 2005). 

O aparecimento da Internet33 serviu como meio de comunicação interactivo e a 

infra-estrutura tecnológica decisiva para a estruturação de uma organização global em rede 

(Cardoso e Costa, 2005). A característica fundamental da informação na sociedade é de 

preponderar a sua conectividade. A introdução da Internet no mundo a meados de 1990, 

permitiu rapidamente um maior meio de produção de informação, de trabalho e consumo 

no ciberespaço34, tornando assim a maior estrutura organizada para o manuseamento e acesso 

à informação. O ciberespaço é um fenómeno do espaço virtual, consistindo na informação 

na Internet e nos seus utilizadores. A Internet e mais precisamente a Web35 constituem o 

sistema de informação mais compreensivo, quando comparado com outro qualquer tipo de 

sistema de informação que transfira grandes quantidades de informação (Kellerman, 2002). 

                                                                                                                                               
mudará ainda mais do que a informação, uma vez que a adição de uma única nova informação pode alterar 
uma série de conhecimentos já adquiridos” (cit. Ferreira, 2004: 44). 
33 Internet: rede informática largamente utilizada para interligar computadores através de modem, à qual pode 
aceder qualquer tipo de utilizador, e que possibilita o acesso a toda a espécie de informação (Dicionário 
Priberam - http://www.priberam.pt/). 

A Internet é uma rede global de computadores que estão ligados entre si, e permite a troca de informação de 
uma forma aberta e livre (Kellerman, 2002). 
34 Ciberespaço: não é sinónimo de informação, sendo definido como um espaço conceptual com tecnologias de 
informação e comunicação em vez da própria tecnologia. 
35 World Wide Web (WWW ou Web): rede de alcance mundial. É onde estão todos os conjuntos de sitio na 
Internet (páginas da Internet), sendo as mesmos acedidos por protocolos ou linguagens de marcação, como 
por exemplo: html, url, e http. 
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Passando da teoria empírica do conhecimento e da disseminação de informação, é 

necessário ver o lado funcional da mesma, a sua realidade, os seus problemas e 

necessidades, concretamente nas questões relacionadas com a segurança pública. 

Os problemas locais de segurança são complexos e multidisciplinares, desta forma, 

as forças de segurança devem conseguir envolver várias valências: prevenção, investigação 

criminal, reacção, informação e conhecimento (H. V. Dias, 2007: 114). 

A realidade criminal depende das fontes de informação, das redes e da atitude 

individual dos cidadãos perante a criminalidade (E. V. Ferreira, 1998). As fontes de 

informação dizem respeito aos dados criminais, que possibilitam gerar informação com 

vista a um conhecimento do fenómeno criminal. A investigação pode ser desenvolvida com 

recurso a tecnologia, como um processo de automatização e análise de informação através 

de sistemas locais ou redes, levando assim, à prevenção e/ou reacção das forças de 

segurança.  

Num passado recente, o Estado assegurava as questões relacionadas com a 

segurança da população. Hoje em dia, a segurança é uma co-produção de todos os actores 

envolvidos. O papel das forças de segurança é essencialmente dar resposta com vista à 

resolução de problemas das comunidades locais em matérias de segurança (H. V. Dias, 

2007). 

Segundo Eduardo Ferreira (1998), especialista em ciência criminal, as forças e 

serviços de segurança (FSS) têm e devem sair do seu “núcleo de intervenção” e estabelecer 

parcerias com outras instituições públicas e privadas, de forma a ser estabelecido um grupo 

multidisciplinar no combate e prevenção do fenómeno criminal. Por fim, mas não menos 

importante, é necessário estar do lado da comunidade, dos cidadãos e, ter especial atenção 

às suas percepções, aos seus receios de viver em comunidade com o sentimento de 

insegurança. 

“O policiamento em sentido amplo, não vai poder manter–se nos limites da sua perspectiva e 

função tradicional, uma vez que terá de rumar no sentido de abordagens multissectoriais e comunitárias…” 

(cit. Antunes in E. V. Ferreira, 1998: xii). 

Hoje, mais do que nunca, exige-se que para problemas tão complexos como a 

criminalidade, a multidisciplinaridade de ciências para um objectivo comum, seja o trunfo 

que as sociedades ditas desenvolvidas demandem. As forças de segurança devem ter um 

papel fundamental enquanto parceiros, ajudando com uma visão da realidade diferente dos 

restantes actores (Poiares, 2007). 
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As FSS têm que estabelecer parcerias com a comunidade local e instituições de 

forma a fundarem uma sociedade do conhecimento em rede com vista a um melhor 

conhecimento do fenómeno e prevenção da criminalidade. 

Manuel Antunes em 1997 lançou algumas interrogações em relação à informação e 

ao papel do estado nas matérias relacionadas com a segurança, “…Não estaríamos no interior 

de uma esfera que se nomeia como informação? …Uma nova natureza e um novo papel das informações de 

segurança? …Não estaremos nós face a uma clara evolução neste papel do processo de decisão política (por 

exemplo, criminal)?” (in. V. Ferreira, 1998: xii). 

Actualmente estamos numa sociedade de informação e conhecimento, no entanto, 

ainda muito há a fazer no contexto da informação, da segurança e, da protecção de dados 

criminais. 

A transmissão de informação depende dos sistemas de transmissão, sendo este um 

fenómeno global (Kellerman, 2002) e da interoperabilidade de sistemas e forças. A 

interoperabilidade de cruzamento de informação entre as FSS e as entidades que estudam o 

fenómeno criminal é factor decisivo para o combate e prevenção do fenómeno, com vista à 

redução do sentimento de insegurança, sendo este o paradigma e a problemática da 

criminalidade actual. 

As novas sociedades apresentam uma enorme capacidade de adaptação e um 

elevado ritmo de transformação, onde uma das principais preocupações é a valorização da 

informação disponibilizada (Julião, 2001). 

O pouco conhecimento de um fenómeno social tão complexo como o crime tem 

vindo a ser traduzido ao longo dos anos em representações desajustadas da realidade, 

muitas vezes, baseado em percepções da própria realidade. Desta forma, urge encontrar 

mecanismos e políticas essências para o combate ao crime em Portugal (E. V. Ferreira, 

1998). 

Assim sendo, os sistemas de informação geográfica (SIG) e as novas tecnologias de 

disseminação de informação, trouxeram uma nova abordagem ao conhecimento da própria 

realidade social e criminal, permitindo encontrar e definir estratégias de actuação de forma 

a mitigar o problema. 

O capítulo seguinte “A Aplicação dos Sistemas de Informação Geográfica ao Estudo da 

Criminalidade” será a aplicação prática e tecnológica das abordagens concretas da utilização 

de SIG colaborativo dedicado ao estudo do fenómeno criminal através de aplicações de 
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mapas baseadas na Internet, dos países com maiores desenvolvimentos tecnológicos nesta 

matéria. 

Em Portugal, já é evidente uma inquietação para as questões relacionadas com o 

crime, a sua espacialização e as necessidades de utilização de meios tecnológicos mais 

avançados, no entanto, o grande dilema passa pela dificuldade de acesso a determinados 

dados criminais, e quando se tem acesso aos mesmos, dificilmente permite a construção de 

análises espaço–temporais como será abordado na parte II, capítulo 4 do presente trabalho 

(“O Conhecimento da Criminalidade em Portugal: A Problemática dos Dados Oficiais da Criminalidade 

em Portugal”), todavia, estão ser dados os primeiros passos, como se poderá constatar na 

parte III do presente trabalho (”A Disseminação da Informação Sócio-Criminal Espacial em 

Portugal”). 

 

3. OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NA WEB 

PARA O ESTUDO DA CRIMINALIDADE – O ESTADO DE ARTE 

Nos últimos anos a Internet tem sido popularizada pela facilidade de acesso à 

informação criminal e sua disseminação às forças e serviços de segurança e ao público em 

geral. Segundo afirmam Boba (1999), Wartell e McEwen (2001), as forças policiais têm 

muitas razões para publicar os resultados da análise criminal na Internet, possibilitando a 

resposta mais atempada a um qualquer incidente, aumentar a segurança da população com 

o conhecimento da sua área de residência, e permitir a troca de conhecimentos e 

informações entre as polícias de forma mais acessível e expedita (Boba, 2009). 

O presente capítulo tem como finalidade abordar o estudo da criminalidade 

disseminada através da Internet por diversas forças de segurança no mundo. Não pretende 

detalhar a construção de aplicações de mapas na Internet (que será abordado 

pormenorizadamente na parte III do presente trabalho), mas sim, mostrar boas práticas da 

utilização e divulgação de sistemas de informação geográfica dedicadas ao fenómeno 

criminal a uma escala global, e elucidar a importância da utilização destas ferramentas de 

disseminação de informação em Portugal. 

 

Os Estados Unidos da América (EUA) são um bom exemplo de como as forças de 

segurança podem através da internet, transmitir um maior sentimento de segurança à 

população. Os serviços de mapas mais simples como a informação dos bairros mais 
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seguros para dar um passeio à noite até a serviços mais complexos como a localização e a 

descrição de agressores sexuais são alguns bons exemplos de disseminação de informação 

criminal à comunidade. 

Em 2008 foi lançado o sítio na internet notícias para o seu bairro 

(www.everyblock.com) fornecendo mapas de várias cidades americanas desde o crime que 

ocorreu nesse bairro ou arruamento, até às questões da segurança pública e licenciamentos 

de instalações comerciais nessa área. O serviço é disponibilizado ao público em geral, e 

pretende ser um avanço do primeiro serviço de mapas na Internet dedicado ao fenómeno 

criminal em 2005, para as cidades de Chicago, São Francisco e Nova Iorque.  

Os EUA conseguiram articular entre mais de 700 instalações policiais de todos os 

estados americanos e desenvolver aplicações de mapas na Internet únicos para todos os 

EUA, como Crime Reports (www.crimereports.com); Crime Mapping 

(www.crimemapping.com), My Neighborhood Update 

(http://www.myneighborhoodupdate.net/), entre outras aplicações disponíveis. Estas 

aplicações possibilitam a interoperabilidade entre as forças policiais de diferentes estados 

americanos, disponibilizando ao público informação georreferenciada do crime ao nível do 

arruamento de ocorrência desse mesmo incidente, com informação da tipologia de crime, 

local, horário e descrição do crime e da intervenção policial. 

O serviço de mapas Spot Crime (http://spotcrime.com) é um sistema desenvolvido 

através da articulação de aplicações de mapas de cada departamento de policia dos EUA, 

gerando receita através de publicidade, permitindo desta forma a disponibilização ao 

público de informação das áreas de responsabilidade de cada departamento e dos crimes 

que ocorreram nas principais cidades. 

Outra das potencialidades desenvolvidas ao nível de mapas na Internet sobre a 

criminalidade é a integração da comunidade local na segurança pública, em articulação com 

as forças de segurança, onde o cidadão pode colocar informações sobre os crimes que 

podem ocorrer no seu bairro Post a Crime (www.postacrime.com). 

É de referir que as aplicações funcionam como um compilador das diversas 

aplicações desenvolvidas por cada departamento de polícia, sendo impossível detalhar cada 

uma delas pormenorizadamente, no sentido em que quase a totalidade dos departamentos 

de polícia nos EUA, desenvolveram sistemas de informação geográfica sobre o fenómeno 

criminal, para uso interno e para disponibilização ao público em geral, com acesso directo 
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através do sítio da Internet de cada departamento ou através da integração em outras 

aplicações, como descrito anteriormente. 

O departamento de policia de Chicago foi um dos pioneiros na utilização e 

disponibilização de informação georreferenciada sobe o fenómeno criminal na Internet. O 

Clear Map (http://gis.chicagopolice.org/CLEARMap_rso/startPage.htm#) permite aceder 

aos incidentes registados pela polícia de Chicago, analisar as estatísticas criminais, visualizar 

o tipo de actividades económicas e o seu estado de funcionamento e aceder ao registo de 

agressões sexuais com toda a informação do incidente e visualização e descrição do próprio 

agressor. 

Na Europa, mais concretamente no Reino Unido, nos últimos anos houve um 

grande desenvolvimento de aplicações de mapas para a Internet sobre o fenómeno 

criminal.  

Todavia, em relação à América do Norte, a Europa apresenta um défice no que 

concerne à utilização e publicação de informação georreferenciada do crime na Internet, 

sendo notórias diversas aplicações de mapas em alguns países europeus, contudo, na sua 

generalidade, a informação é precária e a utilização muito reduzida. O Reino Unido é a 

grande excepção com um bom desenvolvimento na criação e utilização de sistemas de 

informação geográfica dedicados ao fenómeno criminal na Internet. 

O departamento responsável pela segurança interna no Reino Unido (Home Office) 

tem desenvolvido nos últimos anos aplicações de mapas na internet para disponibilização 

ao público, de padrões e tendências da criminalidade registada. O grande objectivo do 

Home Office é a partilha de informação através de parcerias e protocolos de cooperação 

entre as diversas instituições e a própria comunidade com vista à segurança da população. 

Actualmente existem  mais de vinte sistemas de disseminação de informação criminal, de  

nível nacional, regional e local financiados pelo Home Office, sendo de destacar: Instant Atlas 

(www.homeoffice.gov.uk/rds/ia/atlas.html); Amethyst Crime Report 

(www.amethyst.gov.uk/crime_atlas/atlas.html); Caddie (www.caddie.gov.uk/); Cosmos 

(www.cosmos-bcsp.com); Gmac (www.gmac.org.uk); que permitem a visualização da 

criminalidade no Reino Unido com a possibilidade de criação de relatórios e gráficos da 

criminalidade registada, apresentando cada uma destas aplicações diversas potencialidades e 

dissimilitudes significativas (Chainey e Smith, 2006). 
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Ao nível de parcerias entre o sector privado e público é de destacar a comunidade 

Safety Partnership36 que representa as organizações que trabalham com e para a comunidade 

com vista à redução da criminalidade e do comportamento anti-social, como por exemplo 

as juntas de freguesia, organizações voluntárias, empresas, entre outros. Esta organização 

dispõe de uma aplicação de combate à violência e criminalidade Community Safety Mapping 

(http://safermk.zubed.com/) que dispõe de visualização geográfica dos crimes registados 

por área e categoria de crime com a possibilidade de exportação de estatísticas criminais. 

 Estes são alguns exemplos da integração de sistemas de informação geográfica na 

internet, permitindo desta forma perceber a importância que as forças de segurança dão à 

utilização da geografia no combate ao fenómeno criminal e a importância da 

disponibilização e disseminação dessa informação ao público em geral37. 

A disseminação de informação com vista a gerar conhecimento e inteligência que 

apoie a actividade das forças de segurança é o grande objectivo de qualquer sociedade que 

preze a segurança dos cidadãos. Todavia, para atingir este conhecimento, é fundamental 

conhecer a criminalidade temporalmente, para assim, definir estratégias e metodologias 

com vista à prevenção criminal. Os próximos capítulos destinam-se à sistematização prática 

desta metodologia de trabalho com o conhecimento da criminalidade em Portugal e as 

dificuldades inerentes ao estudo do fenómeno criminal (parte II), com vista à disseminação 

de informação sócio-criminal em Portugal (parte III). 

 

                                                 
36 In http://www.milton-keynes.gov.uk/safermk/DisplayArticle.asp?ID=60203 
37 Para visualizar as aplicações descritas neste subcapítulo consultar o anexo 1. Estas aplicações de mapas são 
de carácter público, não sendo possível demonstrar aplicações de uso policial. 



 

37 

OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NA GESTÃO DA CRIMINALIDADE EM PORTUGAL 

II – O CONHECIMENTO DA CRIMINALIDADE EM PORTUGAL

IIII  ––  OO  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO  DDAA  CCRRIIMMIINNAALLIIDDAADDEE  

EEMM  PPOORRTTUUGGAALL  

 

 

 

 

4. A CRIMINALIDADE PORTUGUESA NO CONTEXTO 

EUROPEU 

O conhecimento da criminalidade em Portugal é essencial para o desenvolvimento 

de políticas e programas de acção de prevenção criminal, com vista à redução das causas de 

insegurança da população. Contudo, não se pode estudar a criminalidade em Portugal, sem 

avaliar de uma forma genérica a criminalidade na Europa, a sua evolução e as categorias de 

crimes que mais afligem os países ditos desenvolvidos.  

No presente capítulo, será abordada a criminalidade portuguesa no contexto 

europeu até ao início da década de noventa, seguindo-se uma breve reflexão sobre as 

políticas e acções desenvolvidas em Portugal nas últimas duas décadas, e alguns contributos 

de soluções de parceria para o combate ao fenómeno criminal em Portugal através de 

novas abordagens do planeamento territorial e do urbanismo. 

 

4.1. A CRIMINALIDADE ATÉ AO INÍCIO DA DÉCADA DE NOVENTA 

As teorias de que o aumento da criminalidade na Europa se deveu à crise 

económica e ao choque petrolífero, são colocadas de lado ao ser confirmado o aumento 

criminal ainda na década de 50 e início de 60 do século XX, antes do choque petrolífero 

(Lisboa e Lourenço, 1998). 

Desde sempre é sabido que as categorias de crimes mais frequentes na Europa 

correspondem aos crimes contra o património e aos crimes contra pessoas. Paralelamente a 

“A segurança interna, a paz pública e a prevenção da criminalidade são 

missões absolutamente prioritárias. Eliminar os factores de insegurança, 

prevenir o crime e perseguir os seus autores são tarefas impostergáveis – 

tarefas da comunidade e para a comunidade, que a todos dizem respeito, a 

todos beneficiam e requerem uma perspectiva integrada.” (MAI/GCS, 

2009: 3) 
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esse aumento, muito se escreveu e debateu sobre as causas de aumento da criminalidade 

através de problemas sociais e económicos na sociedade. 

Eduardo Ferreira em 1998 referiu que as associações entre os factores do 

desemprego, de baixo rendimento e da incidência de crimes contra o património e pessoas, 

não apresentam uma correlação significativa das duas variáveis independentes na maior ou 

menor incidência de crimes, o que vem contrariar a percepção global da comunidade em 

relação ao aumento de crimes contra o património e as pessoas em relação ao aumento da 

pobreza e do desemprego. Já a correlação entre a incidência destas categorias criminais com 

a densidade populacional e com uma maior taxa de urbanização, apresenta fortes 

correlações positivas. 

Esta realidade tinha sido referenciada por Cloward e Ohlin (1960) com “a teoria da 

estrutura de oportunidades” e reconhecida mais tarde por Sampson (1983, 1986), J. Laub (1983) 

e M. Hough (1984) (E. V. Ferreira, 1998). 

A maior incidência de crimes contra o património em regiões urbanas e peri-

urbanas, tendencialmente, está associada a factores como o desemprego, o baixo 

rendimento e a existência de muitos bens materiais, contudo, essa maior incidência existe 

devido a “…um desenvolvimento de expectativas materiais e irrealistas que, por sua vez, não são 

compensadas por eficazes estruturas de integração e de contexto social…” (cit. E. V. Ferreira, 1998: 

53). O mesmo autor refere que as regiões com menor densidade populacional e menos 

urbanizadas apresentam estruturas de controlo social mais eficazes (pode entender-se por: 

estruturas familiares, de vizinhança, religiosas, escolares, entre outras). Porém, são visíveis 

fenómenos de criminalidade específicos, tais como roubo de arte sacra, assaltos a 

residências isoladas e burla de idosos, entre outros. 

A criminalidade em Portugal não é muito diferente dos restantes países europeus e 

a maioria dos países ocidentais. A criminalidade contra os bens patrimoniais é a mais 

significativa, segundo afirma Lisboa e Lourenço (1998). No entanto, Portugal pode ser 

considerado como um dos países ocidentais com menores taxas de criminalidade. 

Uma comparação entre Portugal e os restantes países europeus é deveras 

complicada em parte devido às diferentes tipologias de crimes, diferentes códigos e 

processos penais, falta de critérios objectivos e padronizados de registo entre as diferentes 

forças de segurança dos vários países e, por vezes, do próprio país (E. V. Ferreira, 1998) 

(como se poderá verificar no subcapítulo 5.2 sobre os dados oficiais da criminalidade em 

Portugal). Porém, os dados que foram disponibilizados ao longo dos anos, ainda que 
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incompletos, evidenciam a grande diversidade criminal em termos europeus (Machado et al. 

2009). 

Em Portugal entre 1984 e 1993, segundo dados da Polícia Judiciária, os crimes 

contra o património apresentam em relação ao total nacional, valores superiores a 

cinquenta pontos percentuais em qualquer ano de análise, surgindo a legislação avulsa em 

segundo plano, com médias a rondar os vinte pontos percentuais do total de crimes para o 

período temporal em análise (Lisboa e Lourenço, 1998). 

Todavia, analisando os dados referentes a 1993, segundo as estatísticas oficiais da 

justiça (incluindo dados colectados por mais órgãos de polícia criminal), a categoria de 

crimes sobre a legislação avulsa encontra-se na terceira posição em relação ao total 

nacional, ingressando a criminalidade contra as pessoas na segunda posição. 

Segundo dados do “European Crime and Safety Survey” da “United Nations Crime and 

Justice Research Institute” (UNICRI38), e o inquérito de vitimação39 de 1992, na categoria de 

crimes contra o património, o furto em veículo foi o crime que teve uma maior incidência 

em Portugal e nos restantes países analisados, sendo de referir que em Portugal, este foi o 

tipo de crime que obteve uma maior taxa, muito superior à média dos restantes países 

analisados. Segundo refere Eduardo Ferreira (1998), as taxas de incidência desta tipologia 

de crime nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto é superior à maior taxa dos países em 

análise (Lisboa com valores de 120 por 1000 habitantes e o Porto com 130 por 1000 

habitantes em 1992).  

Esta situação evidencia que já em 1992 as áreas metropolitanas eram semelhantes às 

regiões europeias com maiores níveis de rendimento e um maior número de veículos 

motorizados por cada 1000 habitantes. No que concerne a furtos a residências em Portugal 

para o ano de 1992, a incidência não é muito significativa, no entanto, comparando com os 

rendimentos e a disponibilidade para cobrir os prejuízos resultantes de um crime, é muito 

expressiva em relação aos restantes países analisados. Eduardo Ferreira (1998) refere que 

em Portugal, esta tipologia de crime tem um impacto superior e mais perturbador do que 

nos restantes países europeus. Contudo, na última década, esta tipologia de crime tem 

vindo a ganhar expressividade relativamente a outros tipos de crime, como se poderá 

verificar no capítulo 6.1 do presente trabalho. 

                                                 
38 United Nations Crime and Justice Research Institute (UNICRI) – (http://www.unicri.it/wwd/analysis/icvs/) 
(ultimo acesso a 12.01.2010) 
39 Para saber mais sobre o inquérito de vitimação consultar o subcapítulo 5.2 do presente trabalho. 
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Tal como acontece com o furto a residências, também os crimes contra veículos 

têm vindo a aumentar em Portugal. Em 1992, o furto de veículos foi o único crime da 

categoria de crimes contra o património, com taxas de incidência mais reduzidas que os 

restantes países analisados, mesmo analisando os valores das áreas metropolitanas 

portuguesas. No entanto, é necessário ter atenção a estas comparações, visto que os dados 

analisados dizem respeito a várias fontes e datas de registo, o que pode estar muito 

subestimado. A análise entre as áreas metropolitanas e o total de um país é realmente 

delicada, no sentido em que as classes de valores diferem muito entre as várias escalas 

territoriais de análise.  

As taxas de incidência ao nível do país não reflectem as variações existentes entre as 

várias regiões de um país, desta forma, os resultados obtidos nesta escala de análise deve 

ser muito prudente (E. V. Ferreira, 1998). Desta forma, estreita a necessidade de analisar a 

criminalidade a uma meso-escala ou micro-escala. 

A década de noventa foi verdadeiramente importante no que diz respeito ao 

interesse e preocupação em perceber a criminalidade, reduzir o sentimento de insegurança 

da população e na definição de estratégias, acções e politicas de segurança. 

 

4.2. A CRIMINALIDADE NO PANORAMA ACTUAL – ACÇÕES E 

POLÍTICAS 

Recentemente percebeu-se que o conhecimento da criminalidade e criação de 

estratégias de segurança necessitam da interoperabilidade de diversos agentes e 

conhecimentos. O planeamento do território, o urbanismo e a arquitectura urbana, são 

fundamentais para o processo de prevenção da criminalidade no futuro.  

A segurança e o urbanismo não devem ser separados da análise aos mecanismos de 

gestão urbana, nos quais o urbanismo se insere, na interacção com a segurança da 

população (Franco e João, 2007). 

No caso português, não existe uma medida de solidificação do factor “segurança 

pública” no desenvolvimento de qualquer projecto urbanístico, nas suas demais fases de 

desenvolvimento. A legislação dita regras em termos de segurança ao nível do edificado, 

mas quanto à ponderação de elementos de prevenção da criminalidade, a legislação não 

actua. Resultado deste facto pode ser o total e completo alheamento dos serviços e 

entidades que aprovam os instrumentos de apoio das intervenções urbanísticas.  
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Ate há bem pouco tempo considerava responsabilidade da Administração Central 

as questões de segurança, “demitindo” as autarquias locais das suas competências, não 

assumindo estas outro papel que não o de reclamar junto do governo a abertura de 

esquadras ou a presença de maior efectivo policial nas ruas. Foi uma época em que a ideia 

de que a resposta à criminalidade era de natureza reactiva, actuando sobre os 

acontecimentos e ignorando as suas verdadeiras causas. 

A lei actualmente em vigor sobre o regime e criação das polícias municipais 

(19/2004) admite que a cooperação e interacção entre a polícia municipal e as forças de 

segurança passam muito pela “partilha de informação relevante e necessária para a prossecução das 

respectivas atribuições”40. 

Simultaneamente com estas iniciativas de cooperativismo, tem-se vindo a constatar 

um aumento do número de cidades que tendem a combater factores sociais41 que 

potenciam a criminalidade. 

De facto, existem já algumas cidades, que estabeleceram várias parcerias com a 

Administração Central a fim de combater a insegurança e os sentimentos de insegurança 

dos cidadãos, participando em redes nacionais e internacionais de trocas de experiencias 

relacionadas com esta temática.  

Por sua vez, municípios como Lisboa, Porto, Loures ou Almada, têm vindo a 

desenvolver estudos sobre a ocorrência da actividade criminal e os sentimentos de 

insegurança da população, completando ao nível local, uma clara falha nas abordagens que 

tem sido apresentadas nestes assuntos. 

A realidade portuguesa, principalmente ao nível das autarquias, apresenta já algumas 

melhorias nestas matérias, no entanto ainda está longe de se poder comparar com as 

demais realidades vividas em várias cidades europeias. 

É neste sentido, que alguns autores nomeadamente Vasco Franco e Arnaldo João42, 

afirmam que é necessário apostar no conhecimento dos instrumentos e mecanismos, que 

no âmbito da gestão urbana, possam ser utilizados para intervir, e de certa forma prevenir 

ou prever, ao nível da segurança. 

                                                 
40 Lei n.º 19/2004, Diário da República, 1.ª série – N.º 118 – 20 de Maio de 2004 (n.º 3 do artigo 2º). 
41 Alguns exemplos de medidas preventivas são o desenvolvimento de programas de prevenção da 
toxicodependência, de intervenção junto de grupos de risco, de combate à exclusão social, de erradicação de 
barracas e de requalificação de áreas urbanas degradadas e desestruturadas. 
42 Vasco Franco é Secretário de Estado da Protecção Civil e membro do conselho científico do Observatório 
de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT), e Arnaldo João, advogado. 
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Para isso a definição de qualquer política de natureza preventiva é fundamental e 

para isso é necessário criar um diagnóstico sobre a realidade sobre a qual se pretende 

intervir. No caso concreto da segurança, é de toda a pertinência perceber quais as 

ocorrências que geram insegurança entre os cidadãos, ou seja, os crimes, sejam estes das 

mais variadas naturezas. Este diagnóstico é elaborado consoante o espaço territorial em 

estudo, num determinado período temporal. As estatísticas policiais constituem o meio 

mais comum para se analisar a evolução da criminalidade. 

Contudo, ter a percepção de que a exclusão social é um fenómeno que potencia e é 

associada como a principal impulsionadora dos percursos delinquentes é fundamental para 

os processos e acções de prevenção da criminalidade. É um fenómeno de difícil definição, 

mas que principalmente em muito se deve ao local onde o indivíduo nasce, onde cresce, a 

falta de estruturação familiar, o insucesso escolar, o desemprego continuado, a pobreza, a 

toxicodependência, entre outros factores (Franco e João, 2007). 

Ao nível da legislação portuguesa, em 1998 foram criados os Conselhos Municipais 

de Segurança através da Lei n.º 33/98, que visa essencialmente quatro objectivos43:  

a) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento das situações de segurança na área do 

município, através da consulta entre todas as entidades que o constituem; 

b) Formular propostas de solução para os problemas de marginalidade e segurança e participar em 

acções de prevenção; 

c) Promover a discussão de medidas de combate à criminalidade e à exclusão social; 

d) Aprovar pareceres sobre questões de segurança e inserção social. 

 

No entanto, a eficácia e a eficiência destes conselhos tem sido posta em questão 

devido ao elevado número de membros que os constituem. A possibilidade de cada um se 

gerir com base em regulamentação a fim de ser aprovada em assembleia municipal 

possibilita a criação de comissões que tornem possível e operacional o aprofundamento de 

temas mais complexos e a criação de propostas de trabalho44. 

Outro processo de articulação entre os diagnósticos e as intervenções é a Rede 

Social45 que tem como objectivo, promover a corporação de esforços das entidades 

                                                 
43 Artigo n.º 3 da Lei n.º 33/98 de 18 de Julho de 2008 – (http://www.cm-
porto.pt/users/0/61/Lei3398_f90178f54a84681ca742c8a77ff03035.pdf) 
44 Mais informações em Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Lisboa, in Boletim Municipal n.º 
283, de 1990/07/22, com alterações in Boletim Municipal n.º 463, de 2003/01/02. 
45 Decreto-Lei n.º 115/2006, Diário da República, 1.ª série – N.º 114 – de 14 de Junho de 2006. 
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particulares sem fins lucrativos e de instituições públicas que actuam na área da acção 

social, a fim de erradicar a pobreza e a exclusão social. Esta rede actua ao nível local por 

meio das Comissões Sociais de Freguesia e dos Conselhos Locais de Acção Social. A 

intervenção ao nível supra concelhio é certificada por uma unidade territorial semelhante às 

NUT 3, sendo da responsabilidade do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social a 

dinamização, o acompanhamento e a avaliação. 

Relativamente às políticas de prevenção da criminalidade e combate às causas da 

insegurança urbana, estas são da responsabilidade das próprias cidades e assentam 

essencialmente em três vertentes: urbanismo (políticas urbanísticas), desenvolvimento 

(políticas de desenvolvimento) e intervenção social (políticas sociais). 

As questões relacionadas com o ordenamento do território reconquistam 

importância com o lançamento do Programa Nacional da Política do Ordenamento do 

Território (PNPOT), que estabelece as estratégias nacionais de ordenamento e 

desenvolvimento que deverão servir de modelo para os Planos Regionais de Ordenamento 

do Território (PROT), que por sua vez, servem de linhas orientadoras para os Planos 

Municipais de Ordenamento do Território (PMOT). 

Acredita-se que os PNPOT e os PROT assumam uma especial importância em 

processos de desenvolvimento social e económico na tentativa de influenciar algumas das 

causas mais vincadas que contribuam para a insegurança dos cidadãos. No entanto, é nos 

Planos Directores Municipais (PDM) que se devem concertar as atenções na medida em 

que actua ao nível concelhio. 

É neste sentido, que o PDM assume um papel de extrema importância uma vez que 

é este instrumento de gestão do território que define o modelo de estrutura espacial e 

organização de um determinado território (como as redes de transportes, redes urbanas, 

equipamentos de educação, saúde, abastecimento público e segurança, unidades operativas 

de planeamento e gestão a abranger pelos planos de urbanização e de pormenor, etc.). As 

decisões tomadas no PDM podem ser determinantes ao nível das questões de segurança 

urbana.  

O Plano de Urbanização é visto como um zoom sobre uma parte do território, 

dentro da área do PDM, tendo por objectivo detalhar alguns aspectos que não cabem na 

escala de um PDM. As questões de segurança reflectem-se nos mesmos aspectos descritos 

no PDM, porém, com um maior rigor de detalhe, acrescentando a localização de 

equipamentos que o PDM não contempla (campos de jogos, parques infantis, 
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equipamentos sociais, culturais e outros), locais de habitação para população carenciada, 

zonas de estacionamento, uma vez que o estacionamento desordenado em muito contribui 

para um factor de insegurança. 

A este nível é fundamental interagir com as comunidades inseridas na área do plano 

tendo especial atenção aos grupos mais vulneráveis. Conquistar a participação da 

comunidade nas fases de estudo e elaboração do próprio plano, pode ajudar a identificar 

situações de conflito do desenho urbano. 

O Plano de Pormenor acolhe uma área do território ainda mais limitada, a uma 

escala que permite um pormenor do desenho urbano que inclui espaços públicos, 

circulações pedonais, entre outras. Paralelamente aos aspectos já referidos, importa 

prevenir a inserção do desenho urbano e espaços públicos, potenciando-os como centros 

de convívio, privilegiando a qualidade do mobiliário urbano, as zonas abertas e arejadas, de 

boa iluminação e uma relação dos edifícios e o espaço exterior que evite barreiras e 

recantos escondidos.  

Os projectos de loteamento e de construção são ambos regulados pelo Decreto-Lei 

n.º555/99, de 16 de Dezembro. O primeiro diz respeito à constituição de um ou mais lotes 

destinados a edificação, resultante da divisão de um ou mais prédios. O segundo visa a 

execução da obra, precedida de respectivo licenciamento. Alguns destes projectos incluem 

visivelmente questões de segurança, como os edifícios estipulados a fins especiais como a 

instalação de instituições de crédito, centros comerciais ou grandes estabelecimentos 

públicos. Acrescenta-se ainda o facto de em alguns destes edifícios estipulados o recurso à 

tecnologia é tido em conta para, por exemplo, sistemas de videovigilância ou sistemas de 

controlo automático de acesso. 

Existem, assim alguns aspectos evidentes que devem ser acautelados. Boa 

visibilidade e boa iluminação do espaço público, envolvente do edificado e zonas comuns, 

evitar a introdução de elementos arquitectónicos que facilitem o acesso aos vários pisos por 

escalamento, organização dos acessos às áreas de estacionamento privativas de forma a não 

facilitar a intrusão, entre outros, são aspectos que devem assumir particular ênfase aquando 

da realização destes projectos. 

Os instrumentos de gestão e ordenamento do território devem adoptar medidas 

estratégicas de desenvolvimento para todo o território nacional (PNPOT), para cada região 

(PROT) e para cada um dos municípios (PDM). No entanto, a concretização destes planos 
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depende em muito de um conjunto de políticas e medidas a serem tomadas 

posteriormente. 

O desencadear das políticas urbanas de desenvolvimento social e económico pode 

recorrer a diferentes processos. O plano estratégico de desenvolvimento é um dos 

instrumentos que pode suportar este tipo de políticas. Assim, o plano estratégico não é 

mais do que um “compromisso programático de médio prazo, agregador de vontades e mobilizador de 

recursos, visando objectivos de desenvolvimento baseados numa rigorosa análise prospectiva, na identificação 

e atenuação de debilidades e na potenciação de vantagens competitivas.” (Franco e João, 2007:397). 

Ao nível das políticas sociais, as cidades enfrentam uma necessidade de reavaliar as 

suas políticas sociais assim como repensar o modelo que as harmonizou nos últimos 

tempos. Assim estas políticas devem ter em conta (Franco e João, 2007:401): 

a) Os modelos demográficos que afectam actualmente os centros urbanos (destaque para o 

envelhecimento, aumento das bolsas de pobreza em meio urbano, crescimento da população 

imigrante); 

b) A alteração da estrutura familiar tradicional (indivíduos isolados, famílias monoparentais, 

crescente participação da mulher no mercado de trabalho, reduzido número de filhos); 

c) O comportamento dos mercados laborais (desemprego, precariedade contratual, maior dificuldade de 

acesso a emprego cada vez mais qualificado); 

d) Os factores de segregação urbanística (barracas, bairros marginalizados, acessibilidades, escassez de 

equipamentos). 

 

A definição destas políticas deve seguir modelos integrados, articulados 

geograficamente e coordenados institucionalmente. Desta forma, evita-se o desperdício de 

meios, recursos e criação de processos de exclusão inseridos dentro da própria exclusão. 

Portugal dispõe actualmente de um conjunto de instrumentos que visam o 

desenvolvimento económico e social, que poderão a médio-longo prazo assegurar 

estabilidade dos programas46 e acções que potenciem a inclusão.  

Os Contractos Locais de Segurança em França constituem um dos bons exemplos 

de programas de prevenção da criminalidade baseado em parcerias. Estes contratos tiveram 

                                                 
46 Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT), Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável (ENDS), Plano Nacional de Acção para a Inclusão (PNAI), Plano Nacional de 
Emprego (PNE), Plano Nacional para a Igualdade (PNI), Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica 
(PNCVD), Plano de Acção e Integração para Pessoas com Deficiência e Incapacidades (PAIPDI), Plano 
Nacional de Saúde (PNS).  
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dois momentos importantes desde a sua existência. O primeiro ocorreu em 1977 com o 

“Relatório Peyrefitte” que se baseou na “transição de uma atitude centralista, reactiva e 

assente na repressão”, para uma atitude de desconcentração de responsabilidades, de 

aproximação da polícia aos cidadãos e de valorização de medidas preventivas. O segundo 

momento coincidiu com o ano de 1983 e foi inspirado no “Relatório de Bonne-maison”, 

que salienta a importância da prevenção e coloca as autoridades locais em primeiro lugar 

das políticas de segurança. 

Em 1985 foram lançados os “CAP” (Contratos de Acções de Prevenção para a 

Segurança na Cidade), sendo mais tarde substituídos pelos “Contratos Locais de 

Segurança”. Estes contractos têm como objectivos desenvolver respostas de proximidade à 

delinquência, prevenir e tratar a delinquência dos menores, prevenir e tratar a delinquência 

relacionada com estupefacientes, lutar contra os sentimentos de insegurança e ajudar os 

cidadãos mais fragilizados, desenvolver o apoio às vítimas. 

O Contrato Local de Segurança de Paris pode ser visto como um dos modelos mais 

famosos devido ao volume e qualidade de recursos humanos e matérias afectos, à 

população que beneficia deste contracto e ainda à diversidade de parcerias estabelecidas no 

território. 

Em Portugal, em 1990 a Assembleia-Geral das Nações Unidas implementou uma 

resolução baseada em “directivas para a prevenção da delinquência juvenil”, que serviu de alento 

para o governo português criar um programa de prevenção criminal e inserção dos jovens, 

intitulado de “Escolhas”47. Este programa visava assegurar um mecanismo universal de 

articulação entre as actuações dos serviços públicos dependentes de vários ministérios e 

autarquias e instituições privadas de intervenção social, com jovens de bairros mais 

vulneráveis, na tentativa de combater eficazmente a delinquência juvenil garantido a 

inserção dos mesmos. 

Ainda para o mesmo programa foram mobilizados o Ministério da Educação, o 

Instituto de Emprego e Formação Profissional, o Instituto de Reinserção Social, o Instituto 

Português da Droga e Toxicodependência, o Instituto Português da Juventude, o Alto 

Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, os serviços do Ministério da Saúde, a 

Segurança Social, a PSP e GNR (“Escola Segura”), o Ministério da Ciência e da Tecnologia 

(programas “Ciência Viva” e “Portugal Digital”). 

                                                 
47 Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 4/2001, de 6 de Dezembro de 2000. 
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Já em 2006, o Ministro da Administração Interna anunciou o programa 

“Metrópoles Seguras – Bases para uma intervenção multissectorial em áreas urbanas 

socialmente desfavorecidas”. Este programa foi preparado pelo Núcleo de Ecologia Social 

do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e serviu de ponto de partida para a celebração 

de “Contractos Locais de Segurança”, ainda no mesmo ano. Os principais objectivos deste 

programa assentavam na intervenção de uma equipa com responsáveis dos vários 

ministérios e câmaras municipais para o desenvolvimento de um modelo integrado de 

informação georreferenciada que sustente as intervenções. 

O “Metrópoles Seguras” possibilita uma intervenção mais alargada que o programa 

“Escolhas”, associando prevenção, intervenção das forças de segurança e valorização social 

e ambiental das áreas intervenientes (Machado et al., 2007).  

A relação que existe entre segurança e urbanismo deve ser integrada numa 

abordagem mais vasta, podendo mesmo designar-se de “gestão urbana e segurança”. 

A noção dos riscos que uma sociedade está sujeita, bem como de respectivos 

sentimentos de insegurança é fundamental para a explicação de qualquer política de 

prevenção. Vários são os instrumentos que permitem uma aproximação a essa realidade, 

como os inquéritos de vitimação e as estatísticas policiais. A informação extraída a partir 

destes dois tipos de instrumentos possibilita a criação de representações cartográficas da 

criminalidade e estabelecer “pontos quentes” que facilitam a compreensão de tendências 

espaciais da actividade criminal em meio urbano, potenciando o combate e a adopção de 

medidas preventivas. É com base na análise das causas de insegurança que 

indispensavelmente se estabelecem políticas consistentes (Franco e João, 2007). 

Em Portugal desde meados da década de 90, tem-se desenvolvido muitas acções e 

politicas de prevenção e segurança, baseado em políticas e mecanismos de prevenção 

situacional e social, contudo, há ainda muito para fazer no que concerne a matérias 

relacionadas com a segurança da população. È necessário criar parcerias e metodologias de 

trabalho colaborativas, entre os vários actores e decisores na comunidade. O primeiro 

passo é reconhecer a necessidade de prevenir e estabelecer a segurança. Mas para tal, é 

necessário conhecer o estado actual da criminalidade em Portugal. 

O capítulo seguinte é dedicado à necessidade de conhecer a criminalidade e 

desvendar as dificuldades em analisar os dados criminais que aumentam o sentimento de 

insegurança em Portugal. 
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5. A ANÁLISE DA CRIMINALIDADE EM PORTUGAL – 

ENQUADRAMENTO E METODOLOGIA 

5.1. A NECESSIDADE DE ANALISAR LONGITUDINALMENTE A 

CRIMINALIDADE EM PORTUGAL 

Um estudo retrospectivo sobre a evolução dos últimos anos em Portugal deve ter 

em conta um conhecimento racional do trabalho científico, de reflexão sobre as lógicas do 

método científico, tentando na medida do possível, não abordar em grande quantidade as 

lógicas sociológicas e psicológicas do crime e dos delinquentes. 

Segundo afirmam diversos autores, para estudar a evolução da criminalidade é 

indispensável analisar e desenvolver uma escala longitudinal de análise (Harries, 1999; E. V. 

Ferreira, Lisboa e Lourenço, 1998; Batella e Diniz, 2006; Machado et al., 2007 e 2009, entre 

outros). 

Para Machado (et al., 2009), analisar a criminalidade ao longo de uma série temporal, 

permite gerar conhecimento da evolução do crime e do contexto social em que este foi 

moldado, podendo responder estrategicamente e elaborar reflexões que permitam 

contrariar a associação entre crescimento, desenvolvimento e criminalidade. O grande 

objectivo é de contribuir essencialmente para um melhor ambiente quotidiano, que 

possibilite uma segurança efectiva da população, reforçando a coesão social e territorial, 

atingindo um pleno estado de segurança pública como direito de cada cidadão. A 

sistematização de dados criminais é suficiente para se conhecer a criminalidade, todavia, 

“…essa sistematização é condição necessária, mas não suficiente, para se atingir tal conhecimento...” (3). É 

ainda de referir que a fundamentação teórica e empírica reforça o argumento incorporado 

num estudo longitudinal da criminalidade, tendo como propósito, a …”contextualização das 

dinâmicas da criminalidade que sirva como dimensão explicativa das tendências observadas e, também, 

como contributo para um modelo preditor que, por sua vez, suporte linhas estratégicas de prevenção 

criminal…” (75). 

Ter a noção da informação estatística criminal sem uma devida contextualização, 

pode ser insuficiente para quem tem responsabilidade de desenvolver políticas públicas de 

prevenção criminal, contudo, é tarefa necessária e imprescindível para o conhecimento da 

realidade criminal. Para um correcto planeamento estratégico, é necessário ter em conta as 

estatísticas temporais de um fenómeno, contudo, a observação das transformações 
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territoriais, da mudança social e económica, permitem uma atempada previsão do futuro, 

apresentando-se como eixos fulcrais para a definição de estratégias de prevenção criminal. 

Contudo, é necessário não esquecer que a progressiva análise táctica ou operacional 

e a análise estratégica, assentes em conhecimentos científicos, práticos e intuitivos, que 

permitem criar conhecimento orientado para a prevenção. 

A Direcção-Geral de Administração Interna (DGAI)48 estabeleceu como um dos 

objectivos estratégicos para 2008/2009 a disponibilização de instrumentos para a 

prossecução de políticas de segurança dos cidadãos. De entre esses instrumentos, foi 

definido no quadro dos respectivos objectivos operacionais para 2008, da realização e 

divulgação de um estudo caracterizador das tendências da evolução sócio-criminal da 

última década, mais à frente designado por “Análise Longitudinal da Criminalidade” (ALC). Tal 

tarefa veio caber ao Núcleo de Estudos e Análise Prospectiva de Segurança Interna 

(NEAPSI)49 e ao Centro de Recursos (CR)50, que utiliza Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG), para estudar a distribuição espacial e temporal de ocorrências criminais 

em Portugal. 

O estudo elaborado pela DGAI traça as grandes tendências observadas no período 

entre 1993 e 2007, no entanto, no presente trabalho, o período será alargado até ao ano de 

2008. O presente trabalho de investigação, ao contrário do ALC, irá incidir essencialmente 

a sua explicação na componente tecnológica que apoiou o estudo, não entrando no 

contexto social, demográfico e económico que poderia explicar o próprio fenómeno 

criminal. 

                                                 
48 A DGAI foi criada em 2006 através do Decreto-Lei nº 203/2006, de 27 de Outubro, cuja orgânica foi 
definida em 2007, pelo Decreto-Lei nº 78/2007, de 29 de Março. 
(http://www.dgai.mai.gov.pt/?area=001&mid=001&sid=004&ssid=001) – (ultimo acesso a 17.01.2010). 
49 O NEASPI está integrado na Direcção de Serviços de Planeamento Estratégico (DSPE) pelo Despacho nº 
8154/2009, de 23 de Março. Tem como algumas atribuições: planear estrategicamente as necessidades do 
sistema de segurança interna; elaborar estudos comparados e análise do ambiente externo; garantir a recolha, 
produção e o tratamento, designadamente estatístico, e acesso da informação adequada, nas áreas de 
atribuições do ministério, formatando-a e disponibilizando-a em função das necessidades dos utilizadores 
institucionais e do público; prever e acompanhar o impacte das alterações sociais, económicas e normativas 
na caracterização do ambiente social em que operam os diversos serviços do sistema de segurança interna; 
acompanhar, apoiar e sugerir trabalhos a entidades ou organismos que desempenhem funções de 
observatório de segurança; estabelecer relações com serviços de missão idêntica de sectores conexos com a 
segurança interna, promovendo intercâmbio de informação relevante para a prossecução das respectivas 
atribuições. (http://www.dgai.mai.gov.pt/?area=001&mid=001&sid=004&ssid=001) – (ultimo acesso a 
17.01.2010) 
50 O CR está sediado na DSPE e tem como objectivo, reunir as vontades e recursos disponíveis para perceber 
em tempo, agir sobre e transformar a realidade social dos problemas de Violência Doméstica, de Tráfico de 
Seres Humanos e da restante Criminalidade. 
(http://www.dgai.mai.gov.pt/?area=001&mid=001&sid=004&ssid=001) – (ultimo acesso a 17.01.2010). 
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5.2. A PROBLEMÁTICA DOS DADOS OFICIAIS DA CRIMINALIDADE EM 

PORTUGAL 

A organização da informação e da própria estrutura judicial em Portugal é muito 

complexa e de difícil interoperabilidade entre os Órgãos de Policia Criminal (OPC)51 e as 

várias forças e serviços de segurança (FSS)52. 

Segundo Manuel Lisboa, Nélson Lourenço e Eduardo Ferreira (1998), existe uma 

grande fragilidade nas estatísticas oficiais em Portugal. Segundo os autores referidos, facto 

este, deve-se às três tipologias de criminalidade existente. 

A criminalidade é dividida em três categorias, a saber: 

 Criminalidade real; 

 Criminalidade aparente ou participada; 

 Criminalidade legal. 

 

A criminalidade real, pode ser cometida por uma pessoa ou grupo de pessoas, mas 

não é susceptível de denúncia, investigação ou julgamento. A criminalidade aparente ou 

participada, é a que serve de estatística oficial53, pelo facto de a mesma ser 

participada/denunciada aos órgãos de polícia criminal (OPC), ou os próprios OPC tomam 

conhecimento da mesma por conhecimento directo ou investigação policial. E por fim, a 

criminalidade legal, que resulta do número de casos julgados e com condenação judicial 

(Lisboa e Lourenço, 1998). 

Segundo Eduardo Ferreira (1998), Franco e João (2007), “Os crimes registados pelas 

autoridades policias apenas reflectem uma pequena parte da realidade criminal, ou da parte mais grave 

dessa realidade…” (E. V. Ferreira, 1998: 101).  

                                                 
51 Órgãos de Polícia Criminal (OPC) são “…todas as entidades e agentes policiais a quem caiba levar a cabo quaisquer 
actos ordenados por uma autoridade judiciária…”(artigo 1º do Código de Processo Penal), sendo os  órgãos de polícia 
criminal “de competência genérica a Polícia Judiciária a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública” (artigo 3 da Lei 
nº 21/2000). “Compete em especial aos órgãos de polícia criminal, mesmo por iniciativa própria, colher notícia dos crimes e 
impedir quanto possível as suas consequências…” (artigo 55º do Código de Processo Penal). 
52 “As forças e serviços de segurança são organismos públicos, estão exclusivamente ao serviço do povo português, são 
rigorosamente apartidários e concorrem para garantir a segurança interna. Exercem funções de segurança interna: Guarda 
Nacional Republicana; Guarda-fiscal; Polícia de Segurança Pública; Polícia Judiciária; Serviço de Estrangeiros e Fronteiras; 
órgãos dos sistemas de autoridade marítima e aeronáutica e o Serviço de Informações de Segurança” (Artigo 14º da Lei n.º 
20/87, de 12 de Junho, alterada pela Lei nº 8/91, de 1 de Abril). 
53 As Estatísticas Oficiais em Portugal estão acessíveis através do Sistema de Informação de Estatísticas de 
Justiça (SIEJ), órgão da Direcção-Geral da Política de Justiça (DGPJ) do Ministério da Justiça (MJ). 
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Os dados da criminalidade registada pelos OPC, não traduzem uma criminalidade 

real, mas sim, uma criminalidade que em critérios sociais e criminais, pode ser considerada 

mais grave do ponto de vista humano e material (Lisboa e Lourenço, 1998). As 

incivilidades e outros pequenos crimes não são tidos em conta nas estatísticas oficiais. Por 

outro lado, os registos efectuados pelos OPC, não são necessariamente a ocorrência de um 

crime, mas sim, a ocorrência de um presumível crime. Só pode ser considerado crime 

quando o mesmo é constituído crime ao abrigo das leis penais em vigor (E. V. Ferreira, 

1998).  

Contudo, é de salientar que a criminalidade real (praticada) e a criminalidade 

reportada (ou aparente) também se confundem entre si. Grande parte das ocorrências 

registadas são levantadas por cidadãos que fazem uma acusação por terem sido alvos de um 

determinado crime ou devido à sua interpretação do fenómeno presenciado, ou mesmo a 

sua noção de insegurança e medo, podendo o mesmo não ser considerado crime, ou estar a 

ser falsificado. 

Por outro lado, a diferenciação formal entre os dois tipos de criminalidade pode e 

deve ser ilustrada pela diferença entre vitimação e litigação54. Há muitas ocorrências que, por 

motivos diversos, não são objecto de registo e, consequentemente, não são representadas 

nas estatísticas oficiais da criminalidade (Machado et al., 2009). 

O inquérito de vitimação, apesar de ser um instrumento que utiliza uma 

metodologia com base em sondagens de opinião, naturalmente o seu (in)sucesso muito 

depende da competência das entidades que o realizam, da sua amostra, da qualidade do 

próprio inquérito, dos meios utilizados no tratamento e análise dos dados, entre outros. 

Contudo, é um método que tem sido testado, desde há muito tempo em vários países, 

como a Grã-Bretanha, EUA, França, e as suas vantagens são amplamente reconhecidas. 

Em Portugal, nos anos de 1990, 1992 e 1994, sabe-se que foram realizados alguns 

inquéritos por iniciativa do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Justiça. 

Em 2000 foi realizado um estudo que englobou 17 países industrializados a pedido do 

Ministério da Justiça da Holanda e ainda um relatório co-financiado pela Comissão 

                                                 
54 Segundo Franco e João (2007), “…o meio mais fiável e mais utilizado, nomeadamente na América do norte e na 
Europa, é o inquérito de vitimação. Um instrumento capaz de fornecer indicações quantitativas e qualitativas sobre as ocorrências 
verificadas, informações sobre os sentimentos de insegurança dos cidadãos e avaliações da forma de relacionamento destes com as 
forças policiais e instituições judiciais.” (382). 

A Litigação compreende essencialmente a diferença quantitativa do número de participações aos órgãos de 
polícia criminal (OPC), que sobem em grande parte as estatísticas, mas não dão origem quer a um inquérito, 
quer a instrução criminal, levando assim a uma grande disparidade entre o número de processos de instrução 
criminal e as participações aos OPC (Machado et al., 2009: 12). 
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Europeia no âmbito do Projecto Hipócrates, intitulado de “Projecto Cibeles – Estudos 

sobre prevenção de crimes e vitimação urbana”55. Este relatório foi feito com base num 

inquérito com 1190 entrevistas a residentes na Área Metropolitana de Lisboa (AML). 

Entre 1998 e 2001, ao nível local, existiu um Observatório de Segurança que foi 

desenvolvendo vários inquéritos de vitimação. Um desses inquéritos, realizado em 2000, 

introduziu uma inovação de extrema importância em Portugal: a técnica do “crime mapping” 

(representação cartográfica da criminalidade), que assinalava o local exacto na planta da 

cidade, onde a ocorrência tinha sucedido. 

Em 2008 foi iniciada uma parceria estratégica entre o Ministério da Administração 

Interna, o Ministério da Justiça, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), e o 

Instituto Nacional de Estatística (INE), para o desenvolvimento de uma estratégia para a 

medição do crime e da justiça criminal, com recurso ao primeiro inquérito de vitimação do 

Eurostat, ao abrigo do Plano de Acção 2006-2010 da UE (Machado et al., 2009). 

Desta forma, os inquéritos de vitimação podem ser uma importante fonte de 

informação para conjugar com a criminalidade participada, onde se poderia ter uma maior 

aproximação à criminalidade real. Igualmente dotar as instituições e as organizações não 

governamentais de sistemas de registo, seria uma mais-valia no combate à criminalidade 

oculta (cifras negras)56. Segundo afirmam alguns autores, o desconhecimento da 

criminalidade oculta, torna difícil perceber e estudar a criminalidade real, bem como 

contextualizar a mesma ao nível social. As cifras negras equivalem a dois terços, 

aproximadamente, das ocorrências que ficam por registar e daí não são consideradas para o 

estabelecimento de políticas de prevenção (Franco e João, 2007). 

Dada a complexidade do fenómeno, a sua análise deve ser feita de forma 

multidisciplinar. Porém, muitas vezes o que acontece é que várias instituições se debruçam 

sobre um mesmo território, estudando a mesma população, sem que haja qualquer tipo de 

cruzamento da informação, levando assim a uma duplicação de informação e trabalho 

produzido ou falta do mesmo. 

                                                 
55 “Projecto Cibeles – Estudos sobre prevenção de crimes e vitimação urbana”, coordenado por Manuel 
António Antunes - <URL> http://www.apav.pt/pdf/cibele...portuguese.pdf (Franco e João, 2007). 
56 Segundo Machado et al. (2009), “…as cifras negras da criminalidade devem-se essencialmente a três 
dimensões externas: desempenho policial, desempenho do sistema judicial e confiança das populações nas 
instituições. As características intrínsecas de cada crime explicam, por si mesmas, a sua maior ou menor 
visibilidade.” (12). 
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Passando a fase de definição e conhecimento dos diferentes tipos de criminalidade, 

há que referir o próprio sistema de recolha, inserção e validação dos dados por parte dos 

órgãos de polícia criminal. É aqui que se encontra o grande entrave à realização de 

estatísticas correctas, fidedignas e com utilidade futura. 

Até ao ano de 1993, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Policia de 

Segurança Pública (PSP), não tinham um sistema informatizado de registo de ocorrência57, 

sendo as estatísticas criminais realizadas apenas com os dados da Polícia Judiciária (PJ) 

(Lisboa e Lourenço, 1998). Desde 1993 até aos dias de hoje, a PSP e a GNR evoluíram 

muito ao nível de sistemas de informação e registo de ocorrências, contudo, este 

desenvolvimento trouxe diversos problemas futuros.  

Com a estratégia para a sociedade da informação e do conhecimento em 2005 e 

2006, o governo assumiu a responsabilidade da segurança no país, levando ao 

desenvolvimento de meios automáticos de tratamento de informação necessária para o 

cumprimento da missão das polícias. Desta forma, cada uma das forças de segurança 

desenvolveu um sistema interno de registo criminal, na PSP o Sistema Estratégico de 

Informação (SEI) e na GNR o Sistema Integrado de Informações Operacionais de Polícia 

(SIIOP) 58. 

Os projectos de automatização de tratamento e inserção de registos das forças de 

segurança apresentam algumas potencialidades mas muitos problemas. Este tipo de 

sistemas são úteis para o planeamento táctico, contudo, ao nível científico, são diminutos e 

críticos para um correcto planeamento estratégico e administrativo. Apresentam erros na 

definição e catalogação de tipologias de crime segundo os âmbitos legais e jurídicos, 

possibilidade de preenchimento ou não de uma determinada variável (Lisboa e Lourenço, 

1998) e, principalmente, erros crassos ao nível da localização exacta de ocorrência de um 

fenómeno, o lugar de ocorrência do acto criminal, bem como da sua localização espacial.  

É ainda de referir, que não existe um sistema de registo criminal harmonizado para 

os vários OPC, o que seria uma forma de normalizar e melhor os sistemas de registo. Com 

um bom sistema de registo de incidentes e consequentemente, geração de estatísticas 

criminais, as forças de segurança viam uma maior utilidade nas estatísticas para o seu 

                                                 
57 Diversos postos territoriais da GNR do interior de Portugal, não têm um sistema automatizado de 
preenchimento de registo (com computador), sendo o mesmo, reencaminhado para a sede de destacamento 
territorial de forma a ser inserido no sistema. 
58 Estratégia para a Sociedade da Informação e do Conhecimento em 2005 e 2006 - 
(http://www.citiap.gov.pt/documentos/UMIC_Linhas_Estrategicas.pdf) - (último acesso a 21.10.2009) 
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trabalho policial, não sendo o registo, considerado como uma tarefa obrigatória e 

aborrecida. 

Outra das lacunas data de 1985, com a extinção nas estatísticas da justiça, de dados 

referentes ao dia e hora de ocorrência de um incidente que resultou numa condenação (E. 

V. Ferreira, 1998).  

Esta situação trouxe inúmeros problemas para o conhecimento da realidade 

criminal numa escala temporal de análise e do registo em cada um dos OPC. 

No entanto, não se pode colocar o problema apenas no lado dos OPC, visto que 

muitos crimes não são registados por falta de participação das vítimas e da restante 

comunidade, devido a inúmeros factores que têm sido referenciados ao longo do presente 

trabalho, como factores sociais, de insegurança e desconfiança no sistema judicial, entre 

outros. Outra lacuna por parte da comunidade, provém das empresas detentoras ou 

exploradoras de equipamentos públicos, que não apresentam queixa de actos de 

vandalismo e incivilidades (exemplo concreto do mobiliário urbano, como as paragens de 

autocarros, sinalética de estrada, telefones públicos, caixotes de lixo, entre outros). 

Em súmula, esta situação permite reconhecer que os dados oficiais apresentam uma 

enorme carência no sentido da sua utilização táctica, científica ou estratégica e 

administrativa, impossibilitando uma correcta gestão das forças e serviços de segurança. É 

necessário diferenciar o que são as estatísticas da justiça das estatísticas policiais. 

O capítulo seguinte da parte II do presente trabalho, aborda a decomposição 

longitudinal da criminalidade (1993 e 2007) numa matriz espacial, utilizando dados oficiais 

da criminalidade. Este tipo de análise possibilita a percepção das grandes transformações ao 

nível criminal que ocorreram num determinado território, sendo essencial a divulgação 

dessa informação quer às forças de segurança, quer à comunidade em geral. 

 

5.3. METÓDOS DE ANÁLISE DA CRIMINALIDADE EM PORTUGAL E 

PREPARAÇÃO DOS DADOS 

Portugal, desde 1993, dispõe de dados estatísticos em formato digital, sobre a 

criminalidade participada aos Órgãos de Polícia Criminal, como foi referido no subcapítulo 
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anterior. O Sistema de Informação das Estatísticas da Justiça (SIEJ)59, gerido pela 

Direcção-Geral de Politica da Justiça (DGPJ), possibilitou, com recurso ao sítio oficial da 

Internet, aceder aos dados de criminalidade participada para a elaboração do estudo da 

análise longitudinal da criminalidade entre 1993 e 2007. 

A informação referente à criminalidade reportada, extraída do SIEJ, diz respeito a 

dados dos órgãos de polícia criminal (OPC) e as entidades de investigação 60. Ao nível de 

tipologia de crimes, a aplicação do SIEJ possibilita o acesso à maior desagregação possível 

de tipo de crime, com informação desde 1993 e com detalhe espacial ao nível de município, 

como se poderá verificar ao longo do presente capítulo61. 

É sabido que a escala micro de análise é sempre preferível às meso ou macro escalas, 

todavia tal análise foi impossibilitada, levando a empregar a desagregação espacial ao nível 

do município, permitindo uma escala de análise meso. Weisburd et al. (2009) atesta que uma 

abordagem a nível micro permite analisar a influência de grandes unidades geográficas, e a 

uma escala macro, pode impedir a percepção da variação local (Machado et al., 2009). 

Embora não se consiga aceder aos pontos quentes da criminalidade, com uma 

amostra do total do território nacional, tal abordagem seria desnecessária e enviesada pelas 

grandes disparidades ao nível de município e de freguesias de um dado município. Desta 

forma, a escala meso é a mais indicada para este tipo de análise longitudinal da criminalidade 

numa nação. Todavia, do ponto de vista da análise criminal, o município apresenta uma 

escala de análise difícil de analisar, porém, com as diversas políticas de gestão local 

implementadas na década de 9062, este tipo de análise permite identificar as vantagens as 

desvantagens desses projectos nos municípios que aderiram a esses instrumentos (Machado 

et al., 2009). 

De acordo com o exposto anteriormente, a presente análise longitudinal da 

criminalidade pretende perceber, conhecer e comparar a realidade sócio-criminal em 

                                                 
59 O SIEJ foi desenvolvido no quadro do projecto Hermes (ao abrigo do Programa Operacional para a 
Sociedade da Informação) e disponibilizado desde 2004. Desde 2006, começou a ser utilizado pelo Gabinete 
Coordenados de Segurança (GCS) para efeitos de elaboração e publicação do Relatório Anual de Segurança 
Interna (RASI) e pela DGAI (Machado et al., 2009). 
60 Polícia Judiciária (PJ), Polícia de Segurança Pública (PSP), Guarda Nacional Republicada (GNR), 
Inspecção-Geral de Jogos (IGJ), [desde 1994] a Inspecção-Geral das Actividades Económicas (IGAE), [desde 
1995] as Alfândegas (ALF), as Direcções Distritais de Finanças (DDF), [e desde 2005] a Polícia Marítima 
(PM) e a Polícia Judiciária Militar (PJM). 
61 O SIEJ permite a utilizadores credenciados o acesso a informação por subunidade policial (correspondente 
a esquadra da PSP ou posto territorial da GNR), contudo, não existe uma base actualizada para Portugal das 
várias subunidades existentes, o que iria inviabilizar o estudo.  
62 Ver o subcapítulo 4.2 do presente trabalho, sobre acções e políticas desenvolvidas em Portugal. 
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Portugal através de uma análise macro convencional (com tabelas e gráficos do território 

nacional) e uma análise espacial de meso escala (representações cartográficas ao nível 

concelhio). 

A metodologia de trabalho é similar para os dois tipos de análise, divergindo 

somente na preparação final e apresentação de resultados. Como tal, foi necessário 

implementar um sistema de informação geográfica (SIG) que se adaptasse à estrutura deste 

estudo e que abarcasse toda a informação alfanumérica e espacial necessária para 

desenvolver o estudo longitudinal. 

O sistema implementado possibilitou a visualização e a localização espacial dos 

resultados criminais decorridos entre 1993 e 2007/2008 pelos órgãos de polícia criminal 

(OPC)63, originando uma base de dados criminais georreferenciados ao nível de município, 

gerando assim, mapas temáticos de categorias de crimes e da distribuição espacial dos 

resultados das análises estatísticas efectuadas ao longo de mais de quinze anos de crime.  

O primeiro passo a ser dado consistiu na criação de uma base de trabalho, consistiu 

na agregação de variáveis de natureza criminal e demográfica, com o detalhe espacial ao 

nível do município. A construção da base de trabalho atendeu à obtenção e à normalização 

da informação, através das seguintes fases: 

 Obtenção de informação criminal e respectiva normalização; 

 Aquisição de informação demográfica para o período de análise; 

 Análise estatística dos dados; 

 Criação de uma base para o endereçamento geográfico de registos; 

 Representação cartográfica e detecção de áreas homogéneas (padrões espaciais) da criminalidade. 

 

Conforme referido anteriormente, foi necessário adquirir toda a informação 

referente aos crimes registados para o período de análise, tendo-se recorrido ao sítio da 

Internet do sistema de informação e estatísticas da justiça do ministério da justiça, para 

proceder à extracção dos ficheiros relativos à criminalidade, por tipologia de crime (nível 

3)64  por município, originando um número elevado de bases de dados. Posteriormente foi 

                                                 
63 Como referido no subcapítulo anterior, a análise longitudinal da criminalidade não traduz a evolução real da 
criminalidade, mas sim a sua evolução aparente ou registada. 
64 Os crimes em Portugal estão divididos por categorias (nível 1), subcategorias (nível 2) e tipologia de crime 
(nível 3), contabilizando 6 categorias de crimes (contra as pessoas, o património, a identidade cultural, a vida 



 

57 

OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NA GESTÃO DA CRIMINALIDADE EM PORTUGAL 

II – O CONHECIMENTO DA CRIMINALIDADE EM PORTUGAL

necessário proceder à normalização de registos que se encontravam sob segredo estatístico 

ou valores nulos65. 

Relativamente à estrutura de organização criminal, é de referir um novo grupo de 

categorias de crimes, que se prende com a própria natureza dos crimes em questão e a 

percepção social dos mesmos. Estas novas categorias de crimes (seguidamente intitulada de 

criminalidade por grupos), não correspondem a categorias assentes no código penal, mas 

sim, na percepção da própria policia como uma ameaça ou risco elevado, 

independentemente da sua inventariação penal. Há assim a possibilidade de alguns dos 

crimes, pelas suas características, poderem integrar mais do que uma categoria, 

representando assim um certo tipo de criminalidade (Machado et al., 2007 e 2009; 

MAI/GCS, 2009)66. 

 Posto isto, foi fundamental homogeneizar a identificação de cada crime com a 

atribuição de uma codificação de cinco dígitos, correspondendo à categoria, subcategoria e 

tipologia de crime. Este processo foi imprescindível na identificação de variáveis 

(originalmente muito extensa) e a criação de um identificador único para cada tipo de 

crime, com vista a uma adequada interoperabilidade com o software67 utilizado para o 

estudo, que limita as designações das variáveis a utilizar.  

                                                                                                                                               
em sociedade, o estado e legislação avulsa), 49 subcategorias e 188 tipos de crimes em Portugal (SIEJ - 
http://www.siej.gplp.mj.pt) (ver anexo 2). 
65 No caso do segredo estatístico, o SIEJ disponibiliza o cálculo percentual, o que facilitou na atribuição do 
valor 1 sempre que tal situação se verificava. No que concerne ao valor nulo, quando corresponde à ausência 
de ocorrências aplicou-se o valor 0 e nos casos de não aplicabilidade optou-se pelo valor nulo. 
66 As novas categorias criminais - criminalidade por grupos (ver anexo 3): Criminalidade de rua; Criminalidade 
violenta; Criminalidade patrimonial; Criminalidade rodoviária. 
66 A categoria criminalidade de rua ou espaço público abarca os crimes que se passam no espaço público. São 
dos crimes que independentemente da sua gravidade, preocupam bastante as pessoas, gerando medo e 
sentimento de insegurança. 

A criminalidade violenta ou grave já é referida desde o final da década de 80 nos relatórios anuais de 
segurança interna (RASI). São incluídos nesta categoria crimes que se manifestam de forma violenta, com 
recurso à força, com uma evidente perigosidade para os cidadãos e, essencialmente, mal aceite pelos pela 
sociedade. 

A criminalidade patrimonial engloba essencialmente os crimes de furto e roubo que não fazem parte da 
criminalidade violenta ou grave ou da criminalidade de rua, sendo esta categoria essencialmente cometida por 
amadores ou marginais, podendo eventualmente evoluir. 

A criminalidade rodoviária reporta como o nome indica, para crimes que se inserem na rede viária relacionada 
com a condução. 

É de salientar que estas novas categorias de crimes foram muito analisadas no estudo longitudinal da 
criminalidade efectuado pela Direcção-geral de Administração Interna, contudo, no presente trabalho, a 
criminalidade por grupos não será alvo de análise, tendo-se optado por analisar a criminalidade a uma maior 
desagregação. 
67 Software ArcGIS com a versão ArcInfo da Environmental Systems Research Institute (ESRI), que inclui 
potencialidades para a manipulação de dados, edição e análise espacial. 
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Seguidamente procedeu-se à aquisição de informação demográfica proveniente do 

Instituto Nacional de Estatística (INE) no que concerne às estimativas da população ao 

com desagregação ao nível concelhio e cobrindo um período temporal entre 1993 e 2008. 

O passo seguinte consistiu na utilização de ferramentas de análise de estatística 

descritiva da criminalidade registada em Portugal (subcapítulo 6.1) para a obtenção de 

patamares de análise e percepção da evolução da criminalidade por categorias, 

subcategorias e tipos de crimes.  

Sobre a análise descritiva ou exploratória dos dados alfanuméricos, foi necessário 

criar variáveis para o endereçamento geográfico dos dados e atribuir uma codificação 

espacial às bases de dados alfanuméricas de natureza criminal, com vista à análise e 

representação espacial do crime em ambiente SIG (sistema de informação geográfica). 

A criação de variáveis para o endereçamento geográfico de registos (geocoding) é 

fundamental para associar um determinado incidente a uma localização espacial. No caso 

concreto deste estudo, consistiu em atribuir a cada concelho, os valores correspondentes de 

natureza criminal e demográfica. Este tipo de operação requer a preparação de uma base de 

dados alfanumérica de múltiplas denotações de variáveis destinada a uma qualquer 

localização geográfica, neste caso concreto, ao Município. Como se trata de unidades 

territoriais nacionais, a referência foi a Carta Administrativa Oficial Portuguesa (CAOP) 

desenvolvida pelo Instituto Geográfico Português (IGP). 

Consequentemente procedeu-se à criação de um localizador de endereços (o 

suporte do endereçamento geográfico) que contempla os registos de Portugal Continental e 

Regiões Autónomas. Este localizador tem como matriz espacial a CAOP e a base de dados 

alfanumérica de múltiplas denotações de variáveis previamente preparada, originando assim 

a base geográfica para o endereçamento de registos. 

A criação de uma matriz espacial com informação alfanumérica criminal foi 

operacionalizada em ambiente SIG, através das georreferenciação das bases de dados 

criminais com recurso ao localizador de endereços. Após o endereçamento geográfico, com 

implantação pontual, foi necessário associar cada ponto a um polígono, correspondendo à 

área do município, obtendo uma base geográfica optimizada para a representação e 

elaboração de técnicas de análise espacial e estatística espacial da criminalidade. 

Em suma, neste trabalho foram utilizadas em grande parte técnicas de estatística 

descritiva ou exploratória, análise espacial e geo-estatística (estatística espacial), sem 

interligação com a interpretação qualitativa dos dados. Esta abordagem tem em conta a não 
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utilização de um método em detrimento de outro, tomando como ponto de partida a 

interligação dos estudos quantitativos e qualitativos de forma a ter duas abordagens num 

mesmo fim comum. É certo que num contexto meramente quantitativo, os factores 

sociológicos não têm a importância devida, mas não podemos descurar do facto que para o 

estudo deste fenómeno, a abordagem sociológica é um ponto-chave da análise prévia do 

fenómeno (ao contrário do estudo desenvolvido pela direcção geral de Administração 

interna que tentou fazer a ponte entre os estudos quantitativos e qualitativos da temática 

criminal). 

No capítulo seguinte são apresentadas as técnicas, analises, e os resultados da 

criminalidade em Portugal, suportados por gráficos e representações cartográficas para o 

período em análise. 

 

6. A ANÁLISE DA CRIMINALIDADE EM PORTUGAL – 

MODELOS E RESULTADOS 

O presente capítulo é a sistematização prática da análise longitudinal da 

criminalidade entre 1993 e 2008, partindo de uma escala macro, até uma análise mais fina, 

neste caso concreto, a escala meso.  

Neste capítulo é especificada a tipologia criminal mais sensível e premente de 

dissecar, através de diversos cálculos de estatística descritiva presentes no subcapítulo 6.1. 

O subcapítulo 6.2 utiliza os resultados da análise exploratória, através de técnicas de análise 

espacial e estatística espacial (geo-estatística) numa matriz espacial, e, evidenciando áreas 

homogéneas da criminalidade em Portugal. 

Seguidamente é decomposto um projecto experimentalista com a criação de um 

algoritmo assente em técnicas de análise espacial, álgebra de mapas e estatística espacial 

dedicada ao fenómeno criminal a uma escala de análise micro (subcapítulo 6.3). 

 

6.1. A CRIMINALIDADE REGISTADA EM NÚMEROS 

De forma a compreender a evolução da criminalidade com vista a um 

conhecimento vertical do fenómeno criminal, é indispensável analisar os valores absolutos 

da criminalidade como um todo e proceder a determinados cálculos estatísticos. A análise 
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exploratória ou estatística descritiva é uma análise preliminar dos dados que permite 

descrever os atributos mais proeminentes. Desta forma, procedeu-se ao cálculo de taxas de 

variação e taxas de incidência criminal segundo as estimativas da população residente em 

Portugal. 

Seguidamente exemplifica-se a análise estatística efectuada aos dados criminais e 

demográficos recolhidos para o período em análise (de 1993 a 2008): 

 

EQUAÇÃO 1: ESTATÍSTICA DESCRITIVA APLICADA À ANÁLISE DA CRIMINALIDADE EM PORTUGAL 

Taxa de Variação segundo o Ano de Referência (%) 

,
  /

 

Taxa de Crescimento Anual Médio (%) 

,
  /

 

Peso Percentual em Relação ao Total (%) 

 
ú

 

Rácio Criminal entre os Crimes mais elevados 

 

Taxa de Incidência Criminal Anual (nº de crimes/1000 hab) (%o) 

çã
 

Fonte: Adaptado de Reis, 2002; Elaboração Própria, 2009 

 

A taxa de variação segundo o ano de base e o crescimento médio anual permitem 

identificar o crescimento ou decréscimo percentual de uma variável num determinado 

período temporal. A percepção dos valores percentuais de um crime em relação ao total de 

crimes facilita a afirmação de grandes rankings de crimes no universo de crimes. O rácio 

criminal entre crimes facilita a percepção de um crescimento em detrimento de outro. 

A utilização de taxas de incidência de crimes por 1000 habitantes garante uma 

perspectiva mais objectiva da evolução da criminalidade sob a população, 

comparativamente às taxas de crescimento tradicionalmente utilizadas. Este cálculo 

estatístico permite analisar e evidenciar os grandes aumentos e decréscimos percentuais da 
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criminalidade ao longo de um determinado período temporal de análise. No entanto, pode 

ser muito criticado devido a diferentes características económicas, sócias e culturais. Ao 

utilizar-se apenas a população, o risco é superior, devendo os mesmos ser devidamente 

acautelados (E. V. Ferreira, 1998; Harries, 1999; Machado et al., 2009). 

Ao nível da representação gráfica da criminalidade, serão realizados diversos 

gráficos e tabelas do total de crimes, seguindo-se a criminalidade por categorias, 

subcategorias e por fim, a tipologia de crimes. 

 

Portugal, no período compreendido entre 1993 e 2008 manifestou um claro 

crescimento do total de crimes registados pelos órgãos de polícia criminal (OPC), superior 

a 5,9 milhões de crimes em 16 anos de análise. É de salientar quatro ciclos parcialmente 

distintos ao longo da série temporal (como se pode verificar no gráfico 1), com um 

decréscimo moderado entre 1994 e 1997; seguindo-se um crescimento acentuado entre 

1997 e 2003; entre 2003 e 2007 um ciclo pouco linear, com decréscimos e crescimentos; e 

um último ciclo entre 2007 e 2008 com um rápido e acentuado crescimento criminal.  

 

GRÁFICO 1: EVOLUÇÃO DO TOTAL DE CRIMES REGISTADOS EM PORTUGAL ENTRE 1993 E 2008 

 

Fonte: Sistema de Informação das Estatísticas da Justiça, DGPJ. Elaboração Própria, 2009 

 

É de referir que o ano de 2008 apresentou a maior amplitude registada desde 1993, 

correspondendo a um aumento de 40% do número médio de crimes registados ao longo de 

16 anos, tendo por base o ano de 1993 (taxa de variação segundo o ano de referência). A 

população sofreu um aumento gradual, mas sem grande expressão, atingindo em 2008 a 

maior amplitude registada desde 1993, na ordem dos 6,4% (ver gráfico 2). 
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GRÁFICO 2: EVOLUÇÃO DA TAXA DE VARIAÇÃO CRIMINAL E POPULACIONAL EM PORTUGAL ENTRE 1993 E 

2008 (SEGUNDO O ANO DE REFERÊNCIA) 

 

Fonte: Sistema de Informação das Estatísticas da Justiça, DGPJ; Estimativas da população, INE. Elaboração Própria, 2009 

 

Porém, comparando o crescimento anual da criminalidade e o crescimento anual da 

população residente, as disparidades são ainda mais evidentes no que respeita aos dados da 

criminalidade registada, com uma grande irregularidade ano após ano, com flutuações 

muito acentuadas, possivelmente devido a factores políticos, judiciais, policiais e sociais que 

decorreram ao longo deste período (ver gráfico 3). 

 

GRÁFICO 3: EVOLUÇÃO DATAXA DE VARIAÇÃO CRIMINAL E POPULACIONAL EM PORTUGAL ENTRE 1993 E 

2008 (CRECIMENTO ANUAL MÉDIO) 

 

Fonte: Sistema de Informação das Estatísticas da Justiça, DGPJ; Estimativas da população, INE. Elaboração Própria, 2009 

 

No que concerne à taxa de incidência criminal, as grandes variações criminais e o 

fraco crescimento populacional não provocou grandes alterações ao longo dos anos. O 

valor mais elevado ao longo dos 16 anos de análise foi conseguido em 2008, com 41 crimes 
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por 1000 habitantes, mais 10 crimes do que o ano de referência, no entanto, muito 

semelhante aos anos de 2003 e 2004 que apresentaram uma taxa de 40 crimes por cada 

1000 habitantes.  

Um dos aspectos mais importantes a deter na evolução da criminalidade registada 

em Portugal prende-se com as diferenças que se podem sinalizar em termos dos tipos de 

crime, isto é, a grande diferença segundo as suas categorias tipificadas (categorias de crimes 

nível 1, gráfico 4) (Lourenço e Lisboa, 1998; MAI/GCS, 2009). 

A criminalidade contra o património é a categoria de crimes que desde 1993 tem 

aumentado exponencialmente, elevando em grande parte as estatísticas criminais68. É de 

salientar que durante o ano de 2004 e 2007, esta categoria de crimes sofreu um ligeiro 

decréscimo, em grande parte se deve a um aumento substancial da prevenção situacional 

nos estabelecimentos e residências particulares (Machado et al., 2009). 

 A criminalidade contra as pessoas apresenta-se na segunda posição, verificando-se 

ao longo dos 16 anos um aumento gradual, mas ligeiro deste tipo de criminalidade, 

contudo, a par da criminalidade contra o património, é das categorias de crimes que levanta 

mais problemas sociais, no que diz respeito à insegurança dos cidadãos.  

As categorias de crimes contra a vida em sociedade e sobre a legislação avulsa 

apresentam-se invariavelmente equiparadas, a partir de 2000, já em relação aos crimes 

contra o estado, os mesmos apresentam uma expressão pouco acentuada.  

É de referir que a categoria de crimes contra a identidade cultural e a integridade 

pessoal não entra para a análise realizada, especialmente pela sua pouca expressividade em 

relação às restantes categorias de crimes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Ver o capítulo 4 sobre a criminalidade portuguesa no contexto europeu. 
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GRÁFICO 4: EVOLUÇÃO DO TOTAL DE CRIMES REGISTADOS POR CATEGORIAS EM PORTUGAL ENTRE 1993 

E 2008 (NÍVEL 1) 

 

Fonte: Direcção-geral da Política de Justiça, SIEJ. Elaboração Própria, 2009 

 

A análise às grandes categorias de crimes em Portugal é essencial para estabelecer 

uma perspectiva global da criminalidade registada.  

Permite evidenciar que Portugal necessita de mecanismos de prevenção e controlo 

das questões relacionadas com a protecção dos bens e das pessoas. 

Explorando as subcategorias criminais (nível 2) da criminalidade registada em 

Portugal, estas permitem identificar os grupos de crimes que integram cada uma das 

grandes categorias (nível 1) e, que são necessariamente mais explicativas sobre a 

criminalidade praticada. Porém, apenas as categorias de crimes relativas ao património e 

pessoas serão alvo de análise detalhada, visando as categorias que apresentam uma maior 

representação do total da criminalidade registada em Portugal69. 

No que diz respeito à categoria de crimes mais significativa em Portugal, a 

criminalidade contra o património, é de evidenciar a subcategoria de crimes contra a 

propriedade, que engloba essencialmente os furtos, roubos e danos, que ao longo de 16 

anos, apresenta valores superiores aos 100000 crimes registados anualmente. 

Continuamente, a subcategoria mais expressiva de crimes contra o Património diz respeito 

à criminalidade contra o património em geral (que corresponde essencialmente a burlas), 

que ao longo da série temporal apresenta um ligeiro crescimento, no entanto, atingindo 

                                                 
69 Para visualizar os gráficos referentes às categorias de crimes contra o estado, vida em sociedade e legislação 
avulsa, consultar os anexos 4, 5 e 6 respectivamente. 
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apenas o patamar dos 10000 crimes registados anualmente, unicamente em 2008 (gráfico 

570). 

 

GRÁFICO 5: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE OCORRÊNCIAS CONTRA O PATRIMÓNIO EM PORTUGAL ENTRE 

1993 E 2008 (NÍVEL 2) 

 

Fonte: Direcção-geral da Política de Justiça, SIEJ. Elaboração Própria, 2009 

 

As subcategorias de crimes contra os direitos patrimoniais e os restantes crimes 

contra o património (outros crimes) apresentam muitas irregulares no volume de registos 

anuais, sendo de diferençar o reduzido número de registos relativamente às restantes 

subcategorias de crimes contra o património. 

Segundo afirma Machado et al. (2009), “…esta tendência, relativa à perda de importância 

das subcategorias residuais (outros crimes), é comum a qualquer uma das 5 grandes categorias criminais 

(N1), e reveladora que os sistemas de tipificação e de notação criminal se têm vindo a aperfeiçoar, 

permitindo um conhecimento mais rigoroso e detalhado do comportamento anti-social em Portugal, 

nomeadamente do que é tipificado como crime” (125). Todavia, em 2008 registou-se um 

crescimento curioso desta subcategoria residual (outros crimes contra o património). 

Analisando a evolução do número de ocorrências registadas na categoria de crimes 

contra as pessoas (gráfico 6), é de destacar os crimes contra a integridade física, atingindo 

em 2008 valores superiores a 60000 ocorrências registadas pelos órgãos de polícia criminal, 

correspondendo a um aumento na ordem dos 30% entre 1993 e 2008. 

                                                 
70 Um gráfico com representação numa escala logarítmica é muito usual quando a amostra apresenta uma 
grande variação de valores. Utiliza-se um logaritmo para reduzir a representação da escala e melhorar a sua 
visualização. 
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É de realçar o decréscimo, embora não muito significativo, mas importante 

contextualmente, das subcategorias de crimes contra a vida e contra a honra. 

 

GRÁFICO 6: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE OCORRÊNCIAS CONTRA AS PESSOAS EM PORTUGAL ENTRE 1993 E 

2008 (NÍVEL 2) 

 

Fonte: Direcção-geral da Política de Justiça, SIEJ. Elaboração Própria, 2009 

 

Após a percepção das subcategorias de crimes que assolaram Portugal em 16 anos, 

embora muito esclarecedora da realidade nacional, será mais do que oportuno alcançar os 

tipos de crimes que fizeram crescer as estatísticas criminais, e não apenas uma análise 

centradas nas categorias ou subcategorias criminais. 

A análise criminal é muito complexa, no sentido em que não se pode estudar um 

conjunto de crimes como um todo. O simples facto de ocorrer um determinado tipo de 

crime, outro tipo de crime não ocorre exactamente porque o anterior ocorreu, cada crime é 

um crime, e insere-se num contexto específico. A criminalidade deve ser analisada caso a 

caso, com base num meio, num contexto e numa ocasião. Desta forma, urge a necessidade 

de perceber quais os crimes que devem ser estudados e como criar mecanismos de 

prevenção criminal. 

Investigando a tipologia de crimes de nível 3 registada em Portugal (188 tipos de 

crimes, compreendendo uma maior desagregação criminal), sobressaem alguns crimes que 

não compõem as categorias criminais contra o património e contra as pessoas, (como se 
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pode verificar na tabela 2), representando os dez crimes (adiante designado por top 10) 

mais significativos entre 1993 e 200871. 

 

TABELA 1: CRIMES MAIS RELEVANTES EM PORTUGAL DE 1993 A 2008 (NÍVEL 3) 

Crimes N3 (top 10) 
Nº Ocorrências 

(1993 a 2008) 
% do Total de Ocorrências

(1993 a 2008) 

Furto em veículo motorizado 708381 12,0 

Ofensa integridade física simples 589481 10,0 

Outros furtos 436780 7,4 

Furto de veículo motorizado 390670 6,6 

Furto residência 358912 6,1 

Outro dano 334009 5,7 

Furto edifício 302815 5,1 

Condução taxa álcool => 1,2g/l 241860 4,1 

Ameaça e coacção 223347 3,8 

Furto por carteirista 190075 3,2 

Total Acumulado 3776330 64 % 

Fonte: Direcção-geral da Política de Justiça, SIEJ. Elaboração Própria, 2009 

 

Analisando as tipologias de crimes (nível 3) mais significativas no somatório de 

participações entre 1993 e 2007, é de realçar que dez crimes representam mais de 60 pontos 

percentuais do total de crimes registados pelos órgãos de polícia criminal.  

É evidente que o crime de furto em veículo motorizado (categoria de crimes contra 

o património, subcategoria de crimes contra a propriedade) representa o peso percentual 

mais elevado (12%) numa população de 188 tipos de crime em Portugal. A ofensa à 

integridade física encontra-se em segundo lugar, sendo representado com dez pontos 

percentuais no total de crimes.  

Dos dez crimes mais registados em Portugal ao longo de 16 anos de análise, é de 

referir que sete tipologias dizem respeito à categoria de crimes contra o património (furtos 

e roubos), dois crimes contra as pessoas (ofensa à integridade física e ameaça e coação) e 

um crime da categoria contra a vida em sociedade, representado pela condução com 

excesso de álcool superior ao permitido por lei superior a 1,2 gramas por litro de sangue. 

No entanto, é necessário salvaguardar que diversos crimes entraram em vigor 

depois de 1993, o que poderá enviesar a análise em relação aos restantes crimes que estão 

em vigor desde essa data. Assim sendo, na tabela 2 pode verificar-se os crimes mais 
                                                 
71 Para saber mais, consultar a tabela do Ranking de crimes mais relevantes e respectivo posicionamento no 
período 1993 a 2008, Anexo 7. 
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relevantes para o último ano de estatísticas oficiais (2008), permitindo ter a percepção da 

variação que ocorreu neste ano, e na entrada de novas tipologias de crimes que não faziam 

parte dos mais significativos entre 1993 e 2008. 

Analisando os crimes mais expressivos para o ano de 2008, é de destacar a entrada 

para o top 10 do crime de violência doméstica sobre o cônjuge e a condução sem 

habilitação legal. 

 

TABELA 2: CRIMES MAIS RELEVANTES EM PORTUGAL NO ANO DE 2008 (NÍVEL 3) 

Crimes N3 (top 10) 
Nº Ocorrências 

(2008) 
% do Total de Ocorrências

(2008) 

Furto em veículo motorizado 46523 10,8 

Outros furtos 37640 8,7 

Ofensa integridade física simples 32734 7,6 

Furto residência 29663 6,9 

Furto de veículo motorizado 25274 5,9 

Outro dano 22237 5,1 

Condução taxa álcool => 1,2g/l 21380 5,0 

Violência doméstica cônjuge/análogo 20394 4,7 

Condução sem habilitação legal 18856 4,4 

Ameaça e coacção 17833 4,1 

Total Acumulado 272534 63 % 

Fonte: Direcção-geral da Política de Justiça, SIEJ. Elaboração Própria, 2009 

 

Decompondo a evolução temporal dos dez crimes mais significativos em termos de 

valores absolutos (tabela 1 e 2), verifica-se a saída dos crimes de furto a residência e do 

crime de furto por carteirista. É de relevar a entrada no top 10 de 2008, do crime de 

condução sem habilitação legal, que entrou em vigor em 1999, pertencente à categoria de 

crimes sobre a legislação avulsa e do crime de violência doméstica pertencente à categoria 

de crimes contra as pessoas, sendo reconhecido legalmente no ano de 200772.  

 

 

                                                 
72 Em 15 de Setembro de 2007 entrou em vigor o novo Código Penal, tipificando o crime de violência 
doméstica (artº. 152º), introduzindo diferenças ao conceito de violência doméstica até então utilizado pelas 
Forças de Segurança2, e cujo registo englobava um conjunto de vinte e um ilícitos previstos no Código Penal, 
sempre que se verificassem as condições de relação entre agressor/a e vítima e de contexto (coabitação) 
plasmadas no conceito vigente (Despacho 16/98 de 9 de Março do Ministro da Administração Interna) ” (7). 
Para saber mais, consultar DR¸ 2007 – Lei n.º 59/2007, Diário da República, 1.ª série – N.º 170 – 4 de 
Setembro de 2007 e o relatório sobre a Violência Doméstica 2007-2008 - 
http://www.dgai.mai.gov.pt/cms/files/conteudos/Analise%20VD%202008_2007.pdf 
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GRÁFICO 7: CRIMES MAIS PARTICIPADOS EM PORTUGAL NO ANO DE 2008 E SUA EVOLUÇÃO ENTRE 1993 E 

2008 (NÍVEL 3) 

 

Fonte: Direcção-geral da Política de Justiça, SIEJ. Elaboração Própria, 2009 

 

Analisando o gráfico 7, é evidente o decréscimo de certas tipologias de crimes, 

como a ofensa à integridade física por exemplo, onde até 2007 englobava determinados 

casos de violência doméstica. Com a entrada em vigor do crime de violência doméstica, 

com um valor anual em 2008 de 20394 registos, diversos crimes deixaram de ser registados 

na subcategoria de crimes (nível 2) contra a integridade física, levando a uma variação 

significativa desta subcategoria de crimes. 

Existindo a tipologia de crime de violência doméstica e de condução sem 

habilitação legal desde 1993, os resultados do total de crimes ao longo de 16 anos de análise 

seriam muito diferentes, provavelmente, com estas duas tipologias de crimes no ranking 

total de crimes mais significativos desde 1993. 

Em suma, a análise exploratória efectuada anteriormente permite reconhecer que os 

dez principais crimes participados representam aproximadamente 60% do total de 

ocorrências conhecidas, onde ambos os crimes deste ranking conheceram variações 

significativas nos últimos 16 anos, sendo que alguns dos crimes, obtiveram um crescimento 

vertiginoso. A ordem de importância numérica dos principais crimes registados em 

Portugal sofreu visíveis alterações (ver anexo 6), sendo de evidenciar a alteração das 

categorias criminais mais significativas em 1993 em detrimento das categorias presentes no 

ano de 2008. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993

Furto em veículo motorizado Outros furtos Of. int. física vol. simples

Furto residên. arr.esc.ch.fal. Furto de veículo motorizado Outro dano

Cond. taxa álcool => 1,2g/l Violência doméstica cônj/anál. Condução sem habilitação legal

Ameaça e coacção



 

70 

OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NA GESTÃO DA CRIMINALIDADE EM PORTUGAL 

II – O CONHECIMENTO DA CRIMINALIDADE EM PORTUGAL

Portugal registou grandes mudanças no que concerne ao número total de 

ocorrências registadas e à tipologia de crime ao longo dos dezasseis anos de análise. Porém, 

é necessário perceber se essas mudanças se deram em todos os municípios portugueses. 

Analisando o total de ocorrências participadas segundo dados agregados à NUT 1, 

e o total de ocorrências participadas segundo a agregação ao nível municipal, verifica-se 

uma grande disparidade anual de registos (tabela 3), ou seja, ao nível municipal, perde-se 

um número significativo de registo de ocorrências, essencialmente pela dificuldade que 

existe na associação de determinado número de ocorrências a uma localização geográfica de 

escala municipal. 

Para o ano de 2008, a diferença de registos ascendem a mais de 20000, o que levará a uma 

redução da taxa de incidência criminal em determinados municípios. 

Deste resultado pode reconhecer-se a inexistência a uma localização implícita no 

território, inúmeros registos de ocorrências participadas, o que levará a uma análise irreal da 

criminalidade num contexto geográfico a uma maior escala de análise73, contudo, será 

necessário para identificar padrões da criminalidade a uma escala intermédia.  

 

TABELA 3: DIFERENÇA ANUAL DE PARTICIPAÇÕES REGISTADAS SEM LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA ENTRE 

1993 E 2008 

Ano 
Portugal 

(Total por NUT1) 
Portugal (Total por 

Municípios) 
Diferença Anual 

2008 431919 408136 23783 
2007 400222 388050 12172 
2006 401215 391309 9906 
2005 394710 384309 10401 
2004 416420 404193 12227 
2003 417383 406360 11023 
2002 391599 382995 8604 
2001 372170 362706 9464 
2000 363294 353587 9707 
1999 362589 356045 6544 
1998 341122 336296 4826 
1997 321644 317558 4086 
1996 322255 318707 3548 
1995 326829 322752 4077 
1994 332228 329763 2465 
1993 307333 307018 315 
Total 5902932 5769784 133148 

Fonte: Direcção-geral da Política de Justiça, SIEJ. Elaboração Própria, 2009 

 

                                                 
73 Na parte III do presente trabalho, será exposta uma ferramenta que possibilitará recuperar no 

futuro esta lacuna (capitulo 8 e 9). 
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Segundo afirma Machado et al. (2009), verificar as transformações criminais no 

território a uma escala mais fina é fundamental para “…um ajustado planeamento estratégico e 

operacional dos recursos do sistema de segurança interna, evitando tratar como igual aquilo que se revela, 

não apenas conjunturalmente, como diferente.” (114). 

De forma a materializar essa interrogação, é necessário recorrer a ferramentas de 

informação geográfica, através de indicadores estatísticos como taxas de incidência 

criminal, rácio entre categorias de crimes e medidas de tendência central (desvio padrão), 

para assim, perceber-se espacialmente as transformações da criminalidade em Portugal, 

sendo a abordagem efectuada no subcapítulo seguinte. 

 É de realçar que a nível de cartografia temática, será somente representada a 

variação criminal total entre o ano inicial e finito de análise, e várias representações 

temporais de alguns dos crimes mais significativos identificados em 2008 e entre 2000 e 

2008. Seguidamente serão abordadas algumas técnicas de análise espacial e estatística 

espacial aplicada, a uma escala intermédia e micro (subcapítulos 6.2 e 6.3 respectivamente). 

 

6.2. REPRESENTAÇÃO CARTOGRÁFICA E IDENTIFICAÇÃO DE 

PADRÕES ESPACIAIS 

6.2.1. REPRESENTAÇÕES CARTOGRÁFICAS DA CRIMINALIDADE 

De forma a caracterizar e perceber as transformações ocorridas no território 

nacional por município, aplicaram-se algumas técnicas de análise espacial, analisando 

prontamente os valores absolutos da criminalidade registada pelas estimativas da população 

residente em Portugal, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística.  

A forma mais indicada de representar a criminalidade é através de mapas “coroplet”, 

sendo estas as representações cartográficas mais comuns, onde são agrupados por 

categorias os atributos do fenómeno a estudar, sendo os mesmos representados em áreas, 

neste caso concreto, os municípios, de forma a representar um valor específico (Longley et 

al. 2005). 

Esta informação é essencial em termos de planeamento estratégico e político, no 

entanto, a representação de ocorrências em implantação pontual é a forma mais correcta de 

representar a criminalidade, no sentido em que pode dar mais informação sobre o próprio 

fenómeno criminal (Harries, 1999; Nery, 2006). 
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Inicialmente será necessário analisar a criminalidade na sua totalidade, seguindo-se 

as categorias de crimes mais significativas e, por fim, algumas tipologias de crime mais 

elevadas em Portugal. 

Analisada a taxa de variação criminal74 dos valores absolutos entre o ano de base, 1993 e o 

último ano em análise, 2008, é evidente o crescimento do número de ocorrências 

participadas em grande parte do território nacional.  

É de salientar que ao nível estatístico, o Município do Corvo, não apresenta 

qualquer registo de crimes ao longo dos últimos 16 anos de análise. 

Os municípios onde ocorreu um decréscimo de ocorrências em sentido contrário à 

média nacional (crescimento negativo), situam-se na Ilha da Madeira (São Vicente, Santana 

e Funchal), Horta na Ilha do Faial nos Açores, e no continente, verifica-se um decréscimo 

em alguns municípios do interior, especificamente em Chaves e Tabuaço a norte, no centro 

em Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penacova e Tomar, e a sul Avis, Monforte, 

Nisa, Borba, Sousel, Vila Viçosa, Barrancos e Moura. Em relação às áreas metropolitanas 

de Lisboa e Porto, os municípios de Lisboa e Loures75 a sul e do Porto e Espinho a Norte, 

sofreram um decréscimo significativo, sendo evidente um crescimento acentuado em 

outros municípios integrantes destas duas áreas metropolitanas (cartograma 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Uma representação cartográfica de taxa de variação entre dois anos pode levar a interpretações dúbias e 
problemas de expressividade muito graves. Por exemplo, um município que apresente o valor de 1 no ano 
base, e um valor de 5 no último ano, terá um crescimento de 400%, se compararmos com um município que 
no ano base apresenta 100 e no último ano 150 ocorrências, a sua variação é de 50%. Para um observador 
desatento, esta situação poderá induzir a uma análise errada. 
75 O município de Loures sofreu um decréscimo significativo devido ao aparecimento do município de 
Odivelas (parte integrante do mesmo até final da década de noventa). 



 

73 

OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NA GESTÃO DA CRIMINALIDADE EM PORTUGAL 

II – O CONHECIMENTO DA CRIMINALIDADE EM PORTUGAL

CARTOGRAMA 1: TAXA DE VARIAÇÃO DO TOTAL DE CRIMES POR MUNICÍPIO ENTRE 1993 E 2008 

(PORTUGAL) 

 

Elaboração Própria, 2009 

 

Todavia, parte significativa dos municípios que tiveram um acréscimo muito 

acentuado (mais de 100%), correspondem em grande medida a áreas não metropolitanas, 

mas com uma grande proximidade geográfica a estas, beneficiando de grandes vias de 

comunicação ao longo dos últimos 16 anos.  

É de salientar que na maioria das capitais de distrito, o crescimento criminal por 

município foi moderado (até 50%), porém, nos municípios cercantes esse crescimento é 

mais significativo.  

Desta forma é possível afirma-se que ao longo de 16 anos, o crime descentralizou-

se dos grandes centros urbanos para a sua periferia através de corredores de proximidade 

ou acessibilidade facilitada. 

As representações cartográficas seguintes (cartograma 2 e 3) permitem a 

comparação das taxas de incidência criminal ao nível de município entre o ano de 1993 e 

2008. 
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CARTOGRAMA 2: TAXA DE INCIDÊNCIA CRIMINAL POR MUNICÍPIO EM 1993 (PORTUGAL) 

 

Elaboração Própria, 2009 

 

Analisando a taxa de incidência criminal no ano de 1993 para o total de crimes 

registados (cartograma 2) é de denotar a tendência generalizada dos municípios 

portuguesas, com taxas na ordem das 20 ocorrências por cada 1000 habitantes, 

exceptuando-se as capitais de distrito na sua maioria, alguns municípios do litoral e com 

incidência máxima em Loulé, Albufeira, Lisboa e Porto. 

Analisando o cartograma 3, representando a taxa de incidência criminal para o ano 

de 2008, verifica-se um aumento substancial da incidência criminal na generalidade dos 

municípios portugueses, situando-se essencialmente entre as 20 e as 50 ocorrências por 

1000 habitantes, e muitos municípios superando o patamar das 50 ocorrências. 
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CARTOGRAMA 3: TAXA DE INCIDÊNCIA CRIMINAL POR MUNICÍPIO EM 2008 (PORTUGAL) 

 

Elaboração Própria, 2009 

 

Examinando os municípios que apresentam ocorrências superiores a 75 

participações em cada 1000 habitantes (incidência máxima), encontra-se novamente Loulé, 

Albufeira e Lisboa, com o Porto a passar para o patamar inferior, sendo de realçar o 

aumento significativo dos municípios de São João da Pesqueira e Portimão, que se 

encontram em 2008 no patamar de máxima incidência. 

Segundo alguns investigadores, as grandes taxas de incidência criminal verificadas ao longo 

de diversos municípios junto ao litoral, explica-se com uma população residente 

significativamente reduzida e um grande número de propriedades sem controlo directo e 

presença efectiva (2ª habitação), levando a um aumento exponencial da taxa de incidência 

criminal (Machado et al., 2009). 

Observando a criminalidade por categorias (nível 1) no que concerne à 

criminalidade contra o património e contra as pessoas, realizou-se uma representação 

cartográfica do rácio entre estas duas categorias criminais. O rácio entre duas variáveis tem 

um factor de ponderação de um para um, onde um rácio igual a 100 corresponde à 

existência de um crime contra o património e um crime contra as pessoas (cartograma 4). 
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CARTOGRAMA 4: RÁCIO DAS CATEGORIAS CONTRA O PATRIMÓNIO E CONTRA AS PESSOAS POR 

MUNICÍPIO EM 2008 (PORTUGAL) 

 

Elaboração Própria, 2009 

 

Analisando o cartograma 4 é evidente a homogeneidade de crimes contra as 

pessoas e contra o património (1 para 1) essencialmente em municípios do interior de 

Portugal, excluindo os municípios sede de distrito. O rácio de crimes contra o património e 

pessoas é superior a 5 (em 5 crimes contra o património há apenas um crime contra as 

pessoas) nos municípios de Albufeira (7 para 1), Vila de Rei (6 para 1), Lagoa e Lisboa (5 

para 1). 

Pode arguir-se que no litoral, independentemente de ser registado um maior 

número de participações criminais, a gravidade de tipologia de crime é menor, segundo a 

própria percepção e noção de crime numa sociedade. 

Com base nos resultados verificados anteriormente sobre as tipologias de crimes 

(nível 3) mais significativas em Portugal (ver subcapítulo 6.1), o crime de furto em veículo 

motorizado foi o que obteve ao longo de 16 anos de análise, os valores mais elevados (ver 

anexo 7). 

Ao nível desta tipologia de crime optou-se por analisar espacialmente as estatísticas 

criminais entre o ano de 2000 e 2008 no continente, de forma a verificar-se as 
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transformações que ocorreram no território ao longo deste período, evitando transtornos 

de análise para os municípios que até ao ano de 1999 pertenciam a outro município (caso 

concreto de Odivelas, Trofa e Vizela).  

Entre o ano de 2000 e 2002 (cartograma 5), é evidente o aumento significativo do 

crime de furto em veículo motorizado no distrito do Algarve, com três municípios com 

valores superiores a 15 furtos por cada 1000 habitantes. É igualmente de salientar o 

crescimento de furtos nos municípios de Évora, Braga e Aveiro. 

No triénio 2003, 2004 e 2005, o crescimento desta tipologia de crime é ainda mais 

evidente, com a maioria dos municípios de litoral a aparecerem com valores mais 

significativos. O ano de 2003 com 56130 registos, representa o maior stock criminal. 

É de salientar que ao nível e taxa de incidência, os municípios algarvios estão 

sempre acima da média nacional. 

No ano de 2005, verifica-se um decréscimo nos municípios de Lisboa e do Porto, e 

um aumento da taxa de incidência criminal para o interior, mas sempre a acompanhar a 

costa atlântica. 
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CARTOGRAMA 5: TAXA DE INCIDÊNCIA DO CRIME FURTO EM VEÍCULO MOTORIZADO POR MUNICÍPIO 

ENTRE 2000 E 2005 (PORTUGAL CONTINENTAL) 

 

 

Elaboração Própria, 2009 

 

Em relação ao último triénio desta tipologia de crime, 2006 representa o ano com 

taxas de incidência mais reduzidas, nunca superando as 15 participações por 1000 

habitantes (cartograma 6). 
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O ano de 2008, com um total de 45984 ocorrências registadas pelos órgãos de 

polícia criminal, representa um novo crescimento desta tipologia de crime, que se 

encontrava a decrescer desde 2004, evidenciando o aumento de um crime no espaço 

público que eleva o sentimento de insegurança da população. 

 

CARTOGRAMA 6: TENDÊNCIA MÉDIA DO CRIME FURTO EM VEÍCULO MOTORIZADO POR MUNICÍPIO 

ENTRE 2006 E 2008 (PORTUGAL CONTINENTAL) 

 

Elaboração Própria, 2009 

 

A análise seguinte recai sobre o crime de violência doméstica, que foi reconhecido 

em 2007 no código penal Português, colocando-se entre os dez crimes mais significativos 

em Portugal no ano de 2008, com um valor superior a 20000 ocorrências ao longo do 

primeiro ano de registo. 

Segundo o relatório anual sobre a violência doméstica elaborado pela Direcção-

Geral de Administração Interna (DGAI), referente ao ano de 2008, a taxa de incidência de 

ocorrências participadas em 2008 ao nível de NUT1 foi de 2,5% em Portugal Continental, 

5,2 % na Região Autónoma dos Açores e 3,8 % na Região Autónoma da Madeira. 
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É evidente o peso percentual de ocorrências participadas às forças de segurança na 

região insular dos Açores, o que justifica uma análise sobre o fenómeno da violência 

doméstica nesta região específica76. 

Analisando a taxa de incidência criminal segundo a população residente (cartograma 

7), a ilha de São Miguel apresenta-se como a região mais sensível no que concerne a 

problemas entre cônjuges. 

A maior taxa de incidência criminal é verificada no município da Ribeira Grande, 

apresentando entre 7 e 10 participações registadas de violência doméstica em cada 1000 

habitantes. 

 

CARTOGRAMA 7: TAXA DE INCIDÊNCIA DO CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA POR MUNICÍPIO EM 2008 

(AÇORES) (POPULAÇÃO TOTAL) 

 

Elaboração Própria, 2009 

 

                                                 
76 A DGAI, reconheceu a problemática do fenómeno de violência doméstica nos Açores, pelo que adjudicou 
um estudo à Universidade dos Açores no ano de 2009, no sentido de se perceber e identificar a razão desta 
região apresentar altas taxas de incidência criminal. Por sua vez, a mesma direcção-geral, desenvolveu uma 
aplicação de mapas para a Internet, dedicada ao combate à violência doméstica nos Açores, projecto-piloto 
em Portugal, como se poderá verificar no capítulo 9 do presente trabalho. 
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Segundo o relatório da violência doméstica de 2008 a tipologia de crime de 

violência doméstica sobre o cônjuge é o tipo de crime mais significativo no universo de 

crimes de violência doméstica, em que larga maioria das vítimas é do sexo feminino, com 

valores aproximados dos 85% no total de participações registadas (DGAI, 2009). 

Assim sendo, justifica-se analisar a taxa de incidência criminal pela população 

feminina com mais de 14 anos de idade, de forma a ter-se uma perspectiva mais realista 

sobre o fenómeno criminal. Por esse motivo, manteve-se a escala de valores das classes 

representadas para uma melhor comparação de resultados (cartograma 8). 

 

CARTOGRAMA 8: TAXA DE INCIDÊNCIA DO CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA POR MUNICÍPIO EM 2008 

(AÇORES) (MULHERES) 

 

Elaboração Própria, 2009 

 

A ilha de São Miguel apresenta as mais altas taxas de participações registadas em 

todo o território nacional, com os municípios de Ponta Delgada, Ribeira Grande e 

Povoação a mostrarem uma média entre 10 e 15 participações de violência doméstica em 

cada 1000 mulheres com mais de 15 anos de idade. 

Todavia, o Arquipélago dos Açores, devido às características físicas, sociais, 

económicas e culturais de cada ilha, são um ambiente deveras complicado de analisar no 
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contexto do fenómeno da violência doméstica. As altas taxas criminais podem ser muito 

evidentes numa determinada ilha devido ao próprio fenómeno ser muito expressivo, mas 

poderá haver outras causas, como uma maior divulgação com acções de sensibilização para 

combater o fenómeno, e as próprias causas sociais referidas anteriormente. Por outro lado, 

as reduzidas taxas de incidência criminal numa ilha podem ser justificadas pela fraca 

manifestação do fenómeno, todavia, está testemunhado que em determinadas ilhas do 

Arquipélago dos Açores, os factores sociais são um obstáculo à participação às forças de 

segurança, levando a uma redução significativa das estatísticas criminais em determinadas 

áreas. 

Analisando o fenómeno no continente, verificando os municípios que estão abaixo 

e acima da média nacional, com uma média de 3 participações registas por cada 1000 

mulheres, é evidente a aleatoriedade e inexistência de um padrão criminal, todavia, este tipo 

de representação permite identificar áreas mais sensíveis (cartograma 9). 

 

CARTOGRAMA 9: TENDÊNCIA MÉDIA DO CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA POR MUNICÍPIO EM 2008 

(PORTUGAL CONTINENTAL) (MULHERES) 

 

Elaboração Própria, 2009 

 

Os valores mais elevados acima da média nacional (mais de duas vezes a média 

nacional) são representados pelos municípios de Alter do Chão (distrito de Portalegre) e 
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Góis (distrito de Coimbra), com uma significância aproximada de 12 e 13 casos por cada 

1000 mulheres (respectivamente), seguindo-se Porto, Campo Maior, Arruda dos Vinhos e 

Murtosa, com uma incidência entre 7 e 9 casos por 1000 mulheres (acima da média 

nacional). 

A apreciação de representações cartográficas sobre as taxas de incidência da 

criminalidade por município e o desvio em relação à média são explicativas da grande 

heterogeneidade do território nacional, todavia, algumas de difícil interpretação, sendo 

necessário recorrer a técnicas estatísticas que viabilizam a identificação de padrões (áreas 

homogéneas) de distribuição da criminalidade (Machado et al., 2009). 

Como referido, é imprescindível detectar padrões da criminalidade registada em 

Portugal, porém, analisando apenas as taxas de incidência criminal através de 

representações de intervalos naturais e de desvio em relação à média, é impossível perceber 

onde o fenómeno é mais significativo e para onde está a evoluir.  

Seguidamente, será abordada uma técnica de análise espacial para o crime de furto 

em veículo motorizado, entre 2000 e 2008. 

 

6.2.2. DETECÇÃO DE PADRÕES ESPACIAIS DA CRIMINALIDADE 

Ao longo das últimas duas décadas, foi notável o avanço da tecnologia ao nível da 

análise espacial com recurso a técnicas de estatística exploratória (Ratcliffe, 2004). 

Uma técnica importantíssima de análise espacial é a detecção de áreas homogéneas 

ou padrões espaciais (clusters77 espaciais). A análise de clusters espaciais é um procedimento 

multivariado para detectar áreas homogéneas, permitindo identificar e reconhecer a 

mudança que ocorre no território com recurso a uma determinada variável. 

Trata-se de uma técnica estatística de suporte à análise de padrões espaciais ou de 

casos atípicos (outliers). O conceito clássico de cluster com recurso a ferramentas de sistemas 

de informação geográfica (SIG) é complementado com a proximidade geográfica de 

valores, dando assim conta de unidades territoriais onde o fenómeno observado tem 

características homogéneas (Machado et al., 2009), resultando em medidas globais e locais 

de associação espacial, conceito de associação/autocorrelação espacial (Nery, 2006). 

                                                 
77 Cluster: Aglomerado de coisas semelhantes (Dicionário Priberam - http://www.priberam.pt/). 
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Baseado no conceito de autocorrelação espacial, o índice local de Moran (“Local 

Moran’s I”, desenvolvido por Anselin), supõem que não existe dependência espacial, ou 

correlação positiva entre os valores a analisa, ou seja, que o padrão de análise é aleatório. 

Apresenta valores de significância estatística que permitem aceitar ou rejeitar a hipótese 

nula, para cada uma das entidades (no caso concreto da presente análise, a entidade diz 

respeito à área do município) que se esteja a analisar, pressupondo que o padrão de análise 

é aleatório (Anselin et al., 2000). 

Concretamente, refere se existe semelhança ou diferença aparente nos valores 

analisados, em relação à proximidade geográfica entre ambos, verificando se é maior do 

que seria de esperar numa distribuição aleatória.  

O processo de cálculo envolve a determinação de um valor de z-score e um valor de 

p-value, sendo que os valores de z-score e p-value representam a significância estatística do 

índice calculado. As fórmulas associadas apresentam-se na seguinte equação. 

 

EQUAÇÃO 2: CÁLCULO ESTA´TISTICO DE ASSOCIAÇÃO ESPACIAL DO ÍNDICE LOCAL DE MORAN 

 

Fonte: Cluster Analyses, ESRI, 2009 

 

O z-score é uma medida do desvio padrão e resulta do teste de confirmação da 

hipótese nula (valor observado menos o valor esperado a dividir pelo desvio padrão). Os 
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valores de p-value indicam a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula,  através de um grau 

de aceitação de 95%. Ambas as estatísticas estão associadas à distribuição normal, que 

relaciona o desvio padrão com várias probabilidades estatísticas, permitindo apurar graus 

de significância e confiança associados aos cálculos estatísticos realizados. 

O resultado obtido indica se uma determinada entidade tem valores muito altos ou 

muito baixos, tendo sempre em conta a proximidade geográfica com as restantes entidades. 

Se uma entidade apresentar um nível de significância estatística positivo e elevada estamos 

perante uma tipologia de padrão muito alta, se for positiva mas fraca, corresponde à 

tipologia de padrão muito baixa, segundo a intensidade dos seus valores. 

Se uma entidade apresentar um valor negativo, indica um nível de significância 

estatística atípica. Quando se verifica esta situação, uma entidade apresenta valores elevados 

se houver uma proximidade geográfica com entidades com valores baixos, estamos perante 

uma tipologia de padrão alta, se a entidade apresentar valores baixos e proximidade 

geográfica com entidades com valores elevados, resulta uma tipologia de padrão baixa. 

Este tipo de análise pressupõe que não existam valores negativos, sendo ideal para a 

implementação em área havendo um cálculo ao centróide dessa área (polígono do 

município) o que evidencia que não deve ser utilizado para áreas muito pequenas. Não 

poderá haver valores nulos ou falta de registo, podendo inviabilizar o resultado estatístico. 

Ao nível de contextualização espacial, foi utilizado o método de distância inversa 

(“Inverse Distance”), assumindo que a quaisquer dois pontos que sejam coincidentes será 

dado um valor positivo mas baixo, de forma a evitar uma divisão por zero. Esta operação 

assegura a não existência de entidades excluídas da análise.  

Em suma, a análise de padrões espaciais, tendo em conta a proximidade geográfica, 

pode influenciar o valor da variável (intensidade), no sentido em que estão estritamente 

relacionadas para a obtenção do resultado final78.  

Seguidamente será representada a tipologia de crime do furto em veículo 

motorizado, entre 2000 e 2008 para o território continental, de forma a obter-se padrões 

criminais para um território contíguo, o que não aconteceria se fosse analisada 

conjuntamente com as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.  

                                                 
78 Para saber mais, consulte 
http://www.gis4security.info/ALC/Help/FuncionamentoFerramentaClusters_ALC.htm. 
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Os padrões espaciais serão analisados com recursos a três variáveis distintas, 

gerando assim três índices que reduzem a influência do tamanho da área e do próprio 

incidente, sendo inicialmente analisada a taxa de incidência criminal por 1000 habitantes. 

Analisando os resultados sobre o crime de furto em veículo motorizado segundo as 

estimativas da população residente entre 2000 e 2008, são evidentes duas grandes áreas de 

maior incidência criminal ao longo do período em análise, essencialmente na área 

metropolitana de Lisboa e em parte significativa do território algarvio. É de denotar o 

aparecimento inconstante de outros núcleos de forte incidência ao longo do período 

temporal em análise (cartograma 10). 

Em 2000, o distrito de Leiria apresentava-se como um núcleo de forte incidência, 

porém, desde 2001 sofreu decréscimos significativos mas com ligeiros aumentos em 2004, 

aproximando-se da Área Metropolitana de Lisboa (norte), perdurando como uma área de 

grande incidência criminal, possivelmente provocado pelo aumento e melhorias dos eixos 

de comunicação do oeste. 

É de salientar o decréscimo significativo desde 2007 em toda a Área Metropolitana 

de Lisboa, contudo, verifica-se o aparecimento dos municípios do Porto e da Maia em 

2008, o que não se verificava desde o ano de 2000. Porém, as grandes flutuações da 

incidência na área metropolitana do Porto são questionáveis. No Algarve é de assinalar a 

continuidade de valores elevados ao longo da série temporal, sendo o Algarve considerado 

um núcleo de grande propensão ao crime. No que concerne às áreas de menor incidência 

criminal, é de destacar o norte e centro interior. 

Todavia, esta análise poderá estar enviesada devido ao reduzido número de 

população residente e à flutuação da mesma em relação ao número de furtos cometidos 

num ano de registo. Assim sendo, realizou-se a operação de detecção de padrões espaciais 

com recurso à taxa de incidência criminal segundo o parque automóvel existente em 

Portugal (todavia, só conseguiram ser apurados dados entre os anos de 2001 e 2006). 
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CARTOGRAMA 10: PADRÕES ESPACIAIS DO CRIME FURTO EM VEÍCULO MOTORIZADO POR MUNICÍPIO 

ENTRE 2000 E 2008 (PORTUGAL CONTINENTAL) (INCIDÊNCIA SOBRE A POPULAÇÃO) 

 

Elaboração Própria, 2009 
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Analisando os resultados obtidos da criminalidade segundo o total de carros 

assegurados por município (cartograma 11), é evidente o aparecimento de mais um núcleo 

constante ao longo de toda a série temporal, totalizando três áreas de forte incidência 

criminal, a saber: área metropolitana de Lisboa, Algarve, e o eixo Porto, Braga e Viana do 

Castelo. É notória a aglomeração, a disposição e equilíbrio que estas áreas apresentam ao 

longo dos vários anos de análise, embora o núcleo a norte se encontre muito disperso, 

tendo-se verificado um decréscimo significativo em 2006, tendo perdurado os municípios 

do Porto, Maia e Matosinhos. 

 

CARTOGRAMA 11: PADRÕES ESPACIAIS DO CRIME FURTO EM VEÍCULO MOTORIZADO POR MUNICÍPIO 

ENTRE 2001 E 2006 (PORTUGAL CONTINENTAL) (INCIDÊNCIA SOBRE O PARQUE AUTOMÓVEL) 

 

Elaboração Própria, 2009 
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A Área Metropolitana de Lisboa surge mais intensa em detrimento da análise de 

padrões sobre a população, evidenciando uma abordagem de análise mais coerente e 

possivelmente mais aproximada da realidade. 

A tipologia de crime furto em veículo motorizado ocorre essencialmente na via 

pública, ao longo das vias de comunicação79, desta forma, tornou-se imperativo refinar a 

análise e detectar padrões espaciais do furto em veículo motorizado segundo a densidade 

de quilómetros de rede viária existente em 2008. 

Analisar uma tipologia de crime de furto em veículo motorizado através do 

comprimento total de vias de comunicação numa área de âmbito municipal, permite 

construir um índice criminal não pela população residente ou pelo total de veículos, mas 

sim pelo total de eixos viários existentes numa determinada área geográfica (dimensão 

física), tornando-se uma análise alternativa, em complemento às análises realizadas 

anteriormente, podendo este indicador, ser mais fiável e caracterizador da heterogeneidade 

do fenómeno em análise. Porém, é de referir que não se realizou uma densidade de rede 

viária por área geográfica, isto é, determinando os quilómetros existentes por quilómetro 

quadrado de área, devido à grande heterogeneidade existente em vários municípios (áreas 

urbanas, rurais e peri-urbanas), podendo originar densidades de rede viária muito distintas 

num dado município devido à dimensão e tipologia de solo desse mesmo município. 

Analisando o cartograma 12, detecta-se três áreas homogéneas de grande incidência 

criminal em Portugal Continental. É salientar a grande área de Lisboa e a margem sul da 

Área Metropolitana de Lisboa, sendo evidente o decréscimo nos municípios contíguos a 

esta área. Verifica-se um decréscimo significativo na região do Algarve, restando porém, 

um núcleo de incidência elevada. Por fim, o aumento significativo na área do Porto e 

Braga, o que não era evidente com a análise apenas pela população residente ou pelo total 

do parque automóvel. 

                                                 
79 É evidente que o ambiente urbano ao nível das vias de comunicação é o mais susceptível se de ocorrência 
desta tipologia de crime, contudo, é de acautelar pequenas variações que possam ocorrer em parqueamentos 
subterrâneos ou em locais privados que não vão ser contabilizados nesta análise. 
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CARTOGRAMA 12: PADRÕES ESPACIAIS DO CRIME FURTO EM VEÍCULO MOTORIZADO POR MUNICÍPIO EM 

2008 (PORTUGAL CONTINENTAL) (INCIDÊNCIA SOBRE A DENSIDADE DA REDE VIÁRIA EM KM) 

 

Elaboração Própria, 2009 

 

Em suma, a variação dos padrões espaciais do crime de furto em veículo 

motorizado são demonstrativos das áreas de forte incidência e vulnerabilidade, 

necessitando de estratégias de prevenção criminal, porém, não são explicativas do próprio 

fenómeno criminal. Este tipo de análise apresenta muitas potencialidades, mas muitas 

limitações. As fortes dependências de valores com grande incidência e proximidade 

geográfica podem inviabilizar o aparecimento de pequenos núcleos que poderia representar 

áreas quentes de criminalidade, devido à necessidade de uma contiguidade geográfica de 

um determinado incidente. Todavia são fundamentais para uma análise temporal a uma 

escala meso. 

A densidade da rede rodoviária é fundamental para perceber a distribuição da 

tipologia de crimes de furto em veículo motorizado, bem como para um grande número de 

crimes existentes, contudo, fazer uma análise a uma escala meso não é o mais aconselhável, 

devido essencialmente à grande heterogeneidade existente num dado município. 

Devido aos resultados obtidos através dos indicadores anteriormente analisados, é 

mais do que reconhecida a necessidade e analisar a criminalidade a uma micro escala de 

análise. Desta forma, apurou-se um município que ao longo dos vários anos em análise, 
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apresenta uma forte incidência criminal, sendo representativo desta tipologia de crime. O 

município seleccionado para desenvolver uma metodologia de análise espacial aplicada ao 

fenómeno criminal foi Lisboa (subcapítulo 6.3). 

 

6.3. ANÁLISE ESPACIAL A UMA MICRO ESCALA 

O presente subcapítulo pretende abordar as ferramentas de estatística espacial 

aplicada ao fenómeno criminal em Portugal. O modelo de análise desenvolvido em 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG) é experimental, no sentido em que foram 

utilizados os dados reais de criminalidade reportada, agregados a uma área de maior 

abrangência, servindo apenas como um exemplo prático da utilização de ferramentas de 

estatística aplicada e análise espacial ao fenómeno criminal. Desta forma, foi criado um 

algoritmo de análise através de modelagem em geoprocessamento, capacitado para receber 

fontes de informação fidedignas e reais e proceder a análises de planeamento táctico e 

estratégico num futuro próximo ao nível criminal. 

O objectivo do modelo desenvolvido tem como pretensão compreender a 

dimensão, espacialização e influência das forças de segurança, analisar a densidade de 

incidentes criminais (neste caso concreto com dados manipulados) e gerar um índice de 

risco de futuros incidentes criminais a uma escala micro. Adaptado a casos reais com a 

localização exacta de ocorrência, permitirá a optimização dos percursos e intervenção das 

forças de segurança através da identificação de padrões de distribuição da criminalidade, 

possibilitando a reorganização dos equipamentos policiais e dos seus efectivos.  

A rede urbana, as acessibilidades e os custos de deslocação são cada vez mais 

importantes na definição de políticas de intervenção e prevenção da criminalidade.  

Há muito que se conhece a grande diversidade espacial do território, contudo, raramente se 

pensa nessa heterogeneidade e, acima de tudo, na utilização das acessibilidades para a 

análise criminal. 

A acessibilidade pode ser medida pela distância real ou por distâncias relativas 

(como tempo ou custo), sendo uma variável estruturante para a definição de modelos 

relacionados com o planeamento territorial (Julião, 2001).  

A típica análise de acessibilidades, que não considera o território como um todo, 

baseada apenas numa lógica de arco/nó das infra-estruturas, é incompleta, devendo a 
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mesma ser avaliada para todo o território e não apenas sobre a rede de infra-estruturas. 

Para que tal aconteça, será necessário usar outras variáveis e factores implícitos no próprio 

território, através de uma análise num formato em grelha (e não o habitual formato 

vectorial) que tem o inconveniente de perda de rigor geométrico da informação, mas que 

permite obter um ganho considerável em termos de possibilidades de análise.  

Para se desenvolver uma análise de acessibilidade é fundamental preparar a 

informação primária, ou seja, a rede viária. Para tal, foi necessário criar um atributo que 

pudesse ser utilizado na definição do custo de distância e tempo. Para se definir a 

velocidade a atribuir a cada troço da rede viária, ponderou-se a tipologia de vias da cidade 

de Lisboa. Esta operação permitirá ter a base de cálculo de atravessamento em minutos em 

cada célula). 

A fórmula utilizada baseou-se na multiplicação da dimensão de cada célula por 

sessenta minutos, subtraindo esse resultado pela velocidade em quilómetros por hora em 

cada troço multiplicado por mil, obtendo-se desta forma o tempo de atravessamento de 

cada célula em minutos (TAC) (Equação 3).  

 

EQUAÇÃO 3: CÁLCULO DO TEMPO DE ATRAVESSAMENTO POR CÉLULA 

TAC = 
ã   é     

 ⁄   
 

Exemplo: TAC = 
   

  
0,012    10  

Fonte: Adaptado de Julião, 2001; 2010 

 

A velocidade média para cada troço foi baseada em cálculos efectuados pelos 

produtores da rede viária da empresa InfoPortugal, através da determinação de velocidades 

permitidas por lei, tipologia de via e sinalética existente em cada troço. Para todo o 

território que não engloba a rede viária foi atribuída uma velocidade de atravessamento de 

5 km/h (equivalente à velocidade média de atravessamento pedonal). 

O cálculo do TAC não servirá para analisar o tempo médio de deslocação, mas sim, 

para criar um gradiente de ponderação fidedigno para cada célula tendo por base o tempo 

de atravessamento acumulado, custo de deslocação segundo a distância percorrida. 

Seguidamente foi construído um modelo de superfície de acessibilidades, com a 

delimitação à cidade de Lisboa, como base de extensão e delimitação da área de trabalho. 

Foram utilizados os temas geográficos da altimetria, a rede viária adaptada à realidade 
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nacional e a localização das esquadras da Polícia de Segurança Pública de Lisboa (Esquema 

5). 

 

ESQUEMA 5: FLUXOGRAMA DA CRIAÇÃO DA MATRIZ DE DISTRIBUIÇÃO DE CUSTOS E TAXA DE ESFORÇO 

DAS INSTALAÇÕES POLICIAIS DE LISBOA 

 

Elaboração Própria, 2010 

 

O primeiro passo consistiu na reclassificação da rede viária de Lisboa, o que 

permitiu ter valores específicos de acordo com o tipo de eixo e velocidade média para cada 

troço. Esta operação de reclassificação consiste em transformar os valores originais numa 

matriz métrica. É uma relativização de valor para efeitos de uma variável comum. Esta 

reclassificação teve em conta, o custo de atravessamento de cada célula segundo o tipo de 

via e a velocidade de atravessamento, gerando uma matriz de custos segundo o tempo 

percorrido em cada célula. 

Um dos elementos comuns nas análises de referência em formato de grelha (matriz) 

é a utilização da distância euclidiana, partindo do princípio de que o território pode ser 

acedido em todas as direcções (Tobler, 1993). Contudo, é necessário ter em conta que o 

território é muito heterogéneo, sendo o declive de vertentes, um obstáculo ao 

atravessamento de cada célula. Para colmatar esta situação, seria necessário criar uma grelha 

de custos segundo a rede viária e os declives. Para tal ser conseguido, foi necessário 
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proceder à criação de um modelo digital de terreno (MDT) para a área de Lisboa. Um 

MDT é uma estrutura numérica de dados que representam a distribuição espacial de uma 

variável quantitativa e contínua do relevo da superfície terrestre, usando curvas de nível. 

Com esta representação pode verificar-se a grande diversidade do território no que 

concerne à sua própria estrutura física. De forma a utilizar-se a estrutura física do território, 

procedeu-se ao cálculo em graus do declive de vertentes para a cidade de Lisboa. 

Uma vez que se está a analisar o custo de deslocação segundo os eixos viários e o 

declive, foi analisada a metodologia desenvolvida por Waldo Tobler em 1993 para a 

determinação da velocidade pedonal (“hiking function”), que utiliza o declive como fonte 

primária para calcular a velocidade média segundo o declive de uma vertente80, e 

desenvolveu-se um algoritmo de determinação do custo de atravessamento por célula 

segundo o declive de vertentes e a rede viária (Equação 4). 

 

EQUAÇÃO 4: CÁLCULO DA MATRIZ DE CUSTOS SEGUNDO A REDE VIÁRIA E O DECLIVE 

Velocidade =(TAC (reclassificada) * (Tangente (Declive em Graus Radianos) + 1)) 

Fonte: Elaboração Própria, 2010 

 

Para calcular a tangente do declive de vertentes foi necessário converter os graus de 

declive em radianos. Sabendo que 360 graus correspondem a 2 π radianos (π = pi), ou que 

1 grau é igual a π, dividiu-se o valor de  π por 180 graus, obtendo assim os graus radianos. 

Para o cálculo da tangente, optou-se por multiplicar os graus do declive de vertentes por π, 

dividido por 180, originando assim a tangente em radianos. Foi ainda necessário somar o 

valor de 1, de forma a não dar valores decimais inferiores a 1, impossibilitando a 

reclassificação da matriz de custos. Por fim, multiplicou-se o resultado da tangente à rede 

viária previamente reclassificada com o tempo de atravessamento por cada célula. 

Esta operação permitiu gerar a segunda matriz de custos, mas com recurso ao 

declive do terreno. As duas matrizes de custos geradas definiram a independência do custo 

de movimento por cada célula, servindo de base para o cálculo das áreas de influência e da 

taxa de esforço das instalações policiais de Lisboa segundo a distância a uma fonte de 

origem comum, as instalações policiais. Desta forma, foram seleccionadas como fonte de 

                                                 
80 Cálculo da Determinação da Função de Caminhada (Hiking Function, Tobler, 1993): Velocidade = 
(Exponencial (-3.5 * Valor Absoluto (Declive + 0.05)) * 6) 
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origem as esquadras de polícia, os postos de polícia e as esquadras de segurança aos 

transportes públicos da cidade de Lisboa.  

As operações de análise espacial de uma superfície de custos segundo a distância a 

uma fonte localizada apresentam três resultados distintos, a saber: Custo de Distância 

(acessibilidade); Custo de Direcção; e Distribuição de Custos (alocação). O Custo de Distância 

identifica para cada célula o menor custo de distância acumulado de uma superfície de 

custos com base em uma ou mais fontes localizadas, sendo que o valor de cada célula 

representa o custo por unidade de distância que poderá ser representada em tempo ou 

distância (designada neste exercício prático por (Custo de Distância - Taxa de Esforço). O 

Custo de Direcção é um gradiente com valores de 0 a 8 (definindo a direcção) e identifica a 

célula mais próxima que a sucede, com base nos menores custos acumulados. A 

distribuição de custos (alocação) identifica áreas que conseguem ser alcançadas com o 

menor custo acumulado, gerando assim áreas de influência a um qualquer objecto ou fonte 

localizada com recursos a uma origem definida (designado neste exercício prático por 

Distribuição de Custos – Áreas de Influência). 

O custo de atravessamento com a condicionante altimétrica é significativamente 

elevado em algumas áreas da cidade devido às condições físicas do terreno. No entanto, o 

raio de menor custo de atravessamento é maior. Na deslocação sem altimetria, há um 

menor custo de distância devido ao facto da análise considerar apenas a rede viária como 

factor condicionante de atravessamento de cada célula. Contudo, o raio de custo assenta 

somente na rede viária, ignorando a área envolvente.  

Para finalizar, efectuou-se uma sobreposição ponderada das duas matrizes de custos 

de distância e uma ponderação sobre a distribuição de custos, de forma a gerar uma única 

matriz para cada análise, representativa do valor médio de custo de distância de uma fonte 

localizada e da distribuição desse custo. 
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CARTOGRAMA 13: TAXA DE ESFORÇO: CUSTO DE DISTÂNCIA DAS INSTALAÇÕES POLICIAIS SEGUNDO AS 

ACESSIBILIDADES (LISBOA) 

 
Elaboração Própria, 2009 

 

A distribuição de custos permite identificar áreas de influência com base numa 

fonte localizada, sendo de grande utilidade para definir áreas de responsabilidade das forças 

de segurança. É evidente o desfasamento na distribuição de custos de dos equipamentos 

policiais com a delimitação da divisão policial, como se pode verificar no cartograma 

seguinte. 
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CARTOGRAMA 14: DISTRIBUIÇÃO DE CUSTOS DAS INSTALAÇÕES POLICIAIS SEGUNDO AS ACESSIBILIDADES 

– ÁREAS DE INFLUÊNCIA (LISBOA) 

 
Elaboração Própria, 2010 

 

O passo seguinte consistiu na criação de um índice de risco criminal. Para tal, foi 

necessário desenvolver um modelo de análise de superfícies e acessibilidades (Esquema 6) 

com recursos a diferentes fontes de informação, a saber: 

 

 Taxa de esforço: custo de distância (matriz concebida anteriormente); 

 População residente e presente por subsecção estatística em 2001; 

 Plano Director Municipal (PDM); 

 Tipologia sócio-económica por subsecção estatística; 

 Rede viária; 

 Ocorrências criminais. 
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ESQUEMA 6: FLUXOGRAMA DA CRIAÇÃO DA MATRIZ DE ÍNDICE RE RISCO CRIMINAL 

 

Elaboração Própria, 2010 

 

O principal obstáculo para o desenvolvimento deste modelo prendeu-se com a falta 

de ocorrências criminais especializadas com vista ao cálculo das densidades criminais. Para 

calcular a densidade criminal seria necessário existirem dados criminais com uma 

localização espacial ao nível do arruamento.  

Nesta análise, o ideal, seria ter acesso a informação do centro de emergência do 112 

e das subunidades policiais, para uma variável específica (neste caso concreto, furto em 

veiculo motorizado) alocada à rede viária / arruamento respectivo, bem como o 

movimento de recursos policias sobre o território (movimento de veículos policiais). Não 

sendo possível ter acesso aos respectivos dados devido à protecção dos mesmos, para 

efeitos de demonstração, optou–se por simular os dados criminais segundo um critério 

específico através um algoritmo composto. 

Devido ao facto de não ser possível aceder a dados reais para o furto em veículo 

motorizado a uma escala de análise micro, e ao facto deste tipo de crime ocorrer 

essencialmente ao longo das vias de comunicação, foi necessário proceder à criação de 
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5827 incidentes81 referentes ao número total de registos das cinco Divisões Policias da 

Polícia de Segurança Pública de Lisboa para o ano de 2008 segundo a rede viária existente 

na área de responsabilidade de cada divisão policial, excluído as grandes vias de 

comunicação sem acesso pedonal. Desta de forma, os incidentes foram harmonizados 

segundo uma área mais abrangente, tentando desenvolver uma metodologia adequada ao 

propósito em causa, com a distribuição aleatória do total de registos de incidentes pelas vias 

de comunicação de cada uma das divisões policiais da cidade de Lisboa. 

Com a determinação aleatória dos incidentes criminais a uma localização geográfica, 

procedeu-se a uma operação de análise de estatística espacial empregando o estimador de 

densidades de Kernel (KDE). Esta técnica adaptada de estudos ecológicos de procura e 

detecção de animais, é actualmente muito utilizada na representação cartográfica da 

criminalidade, permitindo identificar e explorar padrões criminais (Anselin et al., 2000; 

Mielke, 2009). 

A técnica de Kernel é um método estatístico de estimação de densidade por 

suavização ou interpolação usando funções de Kernel. Permite seleccionar a instabilidade de 

um determinado incidente numa área segundo uma média ponderada desse incidente em 

relação aos restantes. Este método estima a densidade de um determinado fenómeno numa 

dada localização geográfica, segundo o raio em torno de um incidente e pondera a 

contagem segundo a distância de cada incidente ao incidente de referência, através de uma 

função de suavização (Eck et al., 2005; Chainey et al., 2008). 

Foram realizadas duas operações de densidade de kernel, em implantação pontual e 

implantação linear (ambos os cálculos assentes na rede viária). Posteriormente foram 

reclassificadas as densidades de crimes num gradiente de 1 a 5 (de menor para maior 

densidade), e ponderados espacialmente de forma a suavizar a incidência em cada tipo de 

implantação (com maior ponderação sobre a densidade segundo a implantação linear), 

originando uma matriz de densidade criminal para o furto em veículo motorizado, 

correspondendo à densidade de crimes segundo a rede rodoviária. 

                                                 
81 Incidentes referentes ao ano de 2008 para o município de Lisboa ao nível das cinco divisões policiais da 
PSP, segundo dados da Direcção-geral de Política da Justiça, recolhidos através do sistema de informação e 
estatísticas da justiça: 1ª divisão policial (Taipas) = 1336 registos; 2ª Divisão Policial (Olivais Sul) = 704 
registos; 3ª Divisão Policial (Benfica) = 2227 registos; 4ª Divisão Policial (Calvário) = 700 registos; 5ª Divisão 
Policial (Penha França) = 860 registos. 
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CARTOGRAMA 15: DISTRIBUIÇÃO DA DENSIDADE INCIDENTES DE FURTO EM VEÍCULO MOTORIZADO EM 

LISBOA (2008) 

 

Elaboração Própria, 2010 

 

Pode verificar-se várias manchas de incidência, de onde se destaca, com maior 

densidade, o centro da cidade e várias vias de comunicação dispersas pela cidade, 

apresentando uma densidade criminal de moderada a elevada.  

Seguidamente, foi criado um índice espacial de incidência criminal ao nível da 

subsecção estatística, constituindo o nível máximo de desagregação espacial 

correspondendo ao quarteirão em termos urbanos (Geirinhas, 2001). Esta taxa foi calculada 

segundo uma análise de regressão espacial ponderada (GWR) utilizando o contexto espacial 

de Kernel. Esta operação utiliza a raiz quadrada ou os logaritmos das variáveis que são 

seleccionadas para análise, suavizando os valores absolutos e aproximando a curva da 

distribuição normal em forma de parábola, permitindo reduzir as disparidades da 

distribuição. O resultado é expresso em unidades de desvio padrão, sendo inúmeras vezes 

utilizado como índice de risco (Harries, 1999).  

A variável dependente consistiu nas ocorrências criminais agregadas por área e 

como variável independente, foi necessário proceder à soma da população residente com a 

população presente, no sentido em que analisando apenas a estatística criminal segundo a 
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população residente da cidade de Lisboa, pode estar a sobreavaliar-se a intensidade de 

ocorrências, no pressuposto em que um maior número de população presente pode levar a 

um aumento da probabilidade de uma ocorrência criminal (Machado et al., 2007b: 138). 

O resultado da análise de regressão foi posteriormente reclassificado, com uma 

ponderação entre 1 e 5 (menor para maior incidência, correspondendo ao valor do menor 

para o maior desvio padrão), de forma a harmonizar os resultados obtidos. De referir ainda 

que este tipo de taxa de incidência, se utilizada isoladamente (sem a realização de uma 

normalização das variáveis), pode gerar resultados de análise incorrectos (Harries, 1999), 

devido ao facto de existirem valores elevados de ocorrências em áreas com pouca 

população residente e presente, como acontece com uma representação cartográfica de 

taxas de incidência criminal. A regressão espacial deveria ser efectuada com a população 

residente e presente para o ano de 2008, e com o número médio do parque automóvel. 

 

CARTOGRAMA 16: ÍNDICE ESPACIAL DE INCIDÊNCIA CRIMINAL EM LISBOA (2008) 

 

Elaboração Própria, 2010 

 

Analisando o cartograma 18, é evidente a elevada taxa de incidência criminal no 

centro económico da cidade, em Alcântara, em Benfica e nas imediações do aeroporto de 

Lisboa. 
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No que concerne ao tipo e uso de solo utilizou-se o PDM da cidade de Lisboa, 

reclassificando o mesmo num gradiente entre 1 e 5, de forma a ponderar essencialmente 

sobre as redes de acessibilidade (5) e as áreas urbanas comerciais e residenciais consolidadas 

e propostas (4). As restantes classes foram reclassificadas entre 1 e 3 (esta opção teve em 

conta áreas de maior actividade económica e movimento de pessoas e veículos).  

Continuamente, procedeu-se à reclassificação da tipologia sócio-económica de 

Lisboa82, sendo atribuída uma ponderação entre 1 e 5, para as diferentes tipologias: solo 

precário e suburbano desqualificado (5), suburbano qualificado (4), urbano consolidado e 

suburbano novo (3), espaços vazios e tipologia rural (2), todas as áreas sem informação (1). 

Seguidamente realizou-se uma soma ponderada das duas matrizes de forma a compensar 

áreas e tipologias de solo que possam estar sobrevalorizadas, originando uma matriz final 

de uso de solo para a cidade de Lisboa. 

Nesta matriz de tipologia e uso de solo são evidentes áreas de maior risco, 

essencialmente sobre as vias de comunicação, parte oriental da cidade de Lisboa, uma 

grande mancha em toda a periferia da cidade e por fim, pequenas manchas espalhadas pela 

cidade, incidindo essencialmente em áreas de forte actividade económica. 

                                                 
82 Tipologia sócio-económica segundo o instituto nacional de estatística (2001):  

- Urbano consolidado: mancha urbana englobando espaços mais antigos, com população residente com idade 
superior a 45 anos.  

- Suburbano desqualificado: Engloba unidades territoriais alvos da primeira vaga suburbana ocorrida da década de 
setenta do século passado, com uma elevada dependência funcional e densidade de edifícios elevada. 

- Suburbano qualificado: População com um nível de vida acima da média; espaços mais periféricos e menos 
povoados e urbanizados, centrais em termos de distância/tempo; sendo consideradas áreas nobres do ponto 
de vista social. 

- Suburbano novo: Nos arredores da cidade de Lisboa, principalmente junto das principais vias de comunicação. 

Precário: áreas com pouca expressão populacional, periféricas, essencialmente populações afectadas por 
processos de exclusão social, sendo a sua maioria barracas e habitação social. 

- Rural: áreas com características agrícolas. 
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CARTOGRAMA 17: MATRIZ DE TIPOLOGIA E USO DE SOLO EM LISBOA (2008) 

 

Elaboração Própria, 2010 

 

A uma escala micro ou intra-urbana, deve ter-se em conta os factores ecológicos 

(económicos, sociais, culturais) para assim, compreender os padrões criminais. Segundo 

Harries (1999), o princípio mais importante é a redução da criminalidade com a distância, 

isto é, quanto mais afastado, menos probabilidade existe de um delinquente cometer um 

determinado incidente, sendo este o princípio do esforço mínimo. 

O cálculo de um indicador de procura e oferta com recurso à rede viária e aos locais 

de interesse económico da cidade de Lisboa foi o passo seguinte, tendo por base o 

principio do esforço mínimo. A informação de base para o desenvolvimento deste 

indicador foi a rede viária da Navtec de 2008 e os pontos de interesse da InfoPortugal de 

2008, referentes à economia (equipamentos comerciais e de entretenimento, turismo, 

transportes, núcleos empresariais e de actividade económica e parques de estacionamentos) 

agregando mais de 1500 localizações de actividades económicas na cidade de Lisboa. 

Através de uma análise de acessibilidades com a distância em metros, foram 

definidas áreas de serviço para o conjunto de equipamentos seleccionados, segundo uma 

proximidade máxima de 1000 metros de deslocação nas vias de comunicação (50, 100, 250, 

500, 1000 metros), delimitando grande parte das áreas urbanas e com maior incidência 
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económica, o que se traduz em áreas com grande movimento diário traduzindo-se em 

grandes alvos económicos potenciadores de ocorrência criminal. 

 

CARTOGRAMA 18: ÁREAS DE INFLUÊNCIA DE ALVOS ECONÓMICOS EM LISBOA (2008) 

 

Elaboração Própria, 2010 

 

É evidente a grande concentração de actividades económicas na baixa lisboeta e ao 

longo das vias de comunicação mais importantes da cidade. Sobrepondo esta informação 

com a taxa de esforço do efectivo policial, a densidade de ocorrências criminais, e a 

tipologia de solo mais precária e susceptível de ocorrência de furtos em veículos, 

possibilitará ter um índice composto de risco criminal.  

Para concluir a análise, e criar um índice de risco de potenciais locais para a 

ocorrência de incidentes procedeu-se a uma sobreposição ponderada de todas as matrizes 

geradas anteriormente. Com esta sobreposição ponderada, atribui-se um peso percentual de 

25% à matriz de densidade criminal, à matriz de esforço e à matriz de alvos económicos. A 

matriz de uso de solo obteve uma ponderação de 15%, sendo atribuído um peso de 10% à 

matriz de incidência criminal.  
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CARTOGRAMA 19: ÍNDICE DE POTENCIAL RISCO DE OCORRÊNCIAS CRIMINAIS EM LISBOA 

 

Elaboração Própria, 2010 

 

Analisando o cartograma 20, pode concluir-se que o potencial risco de ocorrência 

de incidentes criminais (com dados simulados para a divisão policial segundo a rede viária 

existente) se situa essencialmente na “baixa lisboeta”, representado por núcleos de maior 

afluência turística e de actividades económicas e empresariais. São perceptveis manchas de 

risco elevado nas avenidas novas de Lisboa, e pequenas áreas de risco elevado dispersas 

pela cidade. 

Este índice, não mostra necessariamente as áreas onde o registo de incidentes é 

mais expressivo, mas sim as áreas que, para além do número significativo de incidentes, 

apresentam um défice na mobilidade de efectivos policiais, uma taxa de incidência 

significativa e áreas (mais) vulneráveis no que concerne à tipologia sócio-económica. Com 

esta análise poder–se–á pensar numa reorganização territorial do dispositivo policial, de 

forma a suprimir estas carências. 

O resultado desejado seria possível com a informação de cada incidente ao 

arruamento correspondente e com o cálculo das distâncias de cada veículo a esse mesmo 

incidente, de forma a detectar pólos gravitacionais do efectivo, sendo assim, atribuído um 
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esforço de resposta a esse mesmo incidente, com a definição de um indicador de procura e 

oferta de esforço de recurso ao alvo económico. 

Todavia, tal não foi possível, tendo-se optado por manipular os incidentes segundo 

a rede viária, como foi verificado anteriormente. Porém, foi possível com este modelo 

exploratório, definir áreas de influência e a taxa de esforço do dispositivo policial, 

determinar a concentração de alvos económicos, percepcionar áreas mais vulneráveis da 

cidade e, por fim, apresentar um índice de risco criminal para a cidade de Lisboa. 

Em suma, a adopção e o aperfeiçoamento de modelos criminais por parte das 

forças de segurança, permitirá gerir eficazmente os efectivos policiais, redesenhando a sua 

área de responsabilidade e detectar áreas potenciais de ocorrências criminais, ajudando 

desta forma à prevenção situacional da criminalidade em Portugal. 
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IIIIII  ––  AA  DDIISSSSEEMMIINNAAÇÇÃÃOO  DDEE  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  

SSÓÓCCIIOO  ––  CCRRIIMMIINNAALL  EESSPPAACCIIAALL  EEMM  PPOORRTTUUGGAALL    

 

 

7. ANÁLISE E CONTEXTO DA UTILIZAÇÃO DE 

FERRAMENTAS ESPACIAIS NA INTERNET 

As sociedades de hoje utilizam a informação e a aprendizagem para gerir 

conhecimento, conhecimento esse que faz gerar mais informação e conhecimento 

apresentando uma enorme capacidade de adaptação e um elevado ritmo de transformação, 

onde uma das principais preocupações é a valorização da informação disponibilizada.  

“A informação não deve somente existir, mas deve ser fácil identificar onde é possível obtê-la, se é 

adequada para um objectivo concreto, saber como pode ser acedida e se pode ser integrada com outra 

informação”.83 

A informação é actualmente considerada como um dos bens mais preciosos e 

valiosos nas organizações. Com recursos às novas tecnologias, permite ser operacionalizada 

e acedida entre as diversas organizações.  

O uso de informação com as novas tecnologias envolve experiências sociais e 

pessoais que foram reforçadas através da Internet e do ciberespaço (Kellerman, 2002).  

É neste sentido que o conhecimento da realidade criminal num âmbito geográfico, 

através de ferramentas e metodologias de disseminação de informação criminal na Internet 

aos órgãos de polícia criminal (OPC) e forças e serviços de segurança (FSS), organizações e 

instituições não governamentais e, público em geral, é fundamental para o conhecimento 

da realidade e reforçar as ligações entre comunidade local e instituições, sendo este o 

fundamento do planeamento eficaz numa organização84. 

As forças policiais necessitam de informação acessível de variadíssimas fontes de 

origem e escala de análise, de forma a enfatizarem as diferenças entre a percepção dos 

                                                 
83 Cintando Julião (2009) na apresentação do SNIG na conferência “SDI plus”, realizada na Reitoria da 
Universidade Nova de Lisboa a 05 de Fevereiro de 2009. 
84 Para saber mais, consultar subcapítulo 1.5 do presente trabalho. 

“Web sites are a form of geography – geography of the screen.” (Dodge, 

2001, in Kellerman, 2002: 113)  
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fenómenos e o mundo real. Para além disso, depararam-se com diferenças significativas ao 

nível das áreas de responsabilidade de cada subunidade policial e as divisões administrativas 

ou judiciais. Desta forma, necessitam de indicadores que permitam superar estas limitações 

físicas. 

A análise criminal e a sua disponibilização através da Internet apoiada em Sistemas 

de Informação Geográfica (SIG), possibilitam comunicar através de mapas dinâmicos os 

fenómenos no território ao nível do detalhe pretendido, permitindo correlacionar a 

evolução de diversas fontes de informação num mesmo espaço geográfico e permitir a 

tomada de decisão de forma eficaz e eficiente. Com um maior conhecimento dos 

incidentes criminais e dos eventos sociais, será possível identificar áreas de enorme 

preocupação com necessidades específicas de prevenção criminal. 

 

ESQUEMA 7: PROCESSO DE ANÁLISE CRIMINAL 

 

Fonte: Adaptado de Boba (2009), 2010 

 

O processo de análise criminal compreende essencialmente cinco passos lógicos, 

desde a recolha e verificação da informação, análise espacial sobre o fenómeno criminal, e 

por fim a disseminação dessa informação e respectivo feedback por parte dos utilizadores 

destas novas tecnologias, providenciando informação e conhecimento para a tomada de 

decisão em tempo útil sobre a dinâmica dos fenómenos que mais contribuem para a 

insegurança em Portugal. 

Segundo Marco Painho (et al., 2002), um dos principais desenvolvimentos dos 

sistemas de informação geográfica nos últimos anos, prende-se com o desenvolvimento de 
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funcionalidades e ferramentas para a disponibilização na Internet / Web (www: World Wide 

Web). A Internet é o meio privilegiado para a disponibilização e divulgação de dados e 

ferramentas de âmbito espacial a múltiplos utilizadores, trazendo um grande valor 

acrescentado à informação geográfica em geral. 

A Internet é actualmente um sistema de informação e comunicação acessível ao 

público em geral e um mecanismo adaptado às necessidades dos clientes e sectores de 

actividade mais exigentes (Kellerman, 2002). 

Uma das maiores limitações das aplicações de mapas baseadas na Internet na última 

década do século XX, prendeu-se com a difícil interoperabilidade (troca e partilha de 

informações entre sistemas) de diversas tecnologias adoptadas para a publicação na 

Internet numa plataforma comum (Furtado, 2006). Porém, em 1994 foi fundado o OpenGis 

Consortium, actualmente Open Geospatial Consortium (OGC) com o intuito de definir as 

especificações para a integração e interoperabilidade da informação geográfica pelos 

diversos sistemas em todo o mundo, e a sua disponibilização de forma gratuita pela 

Internet. Foram definidos standards para a construção de serviços de mapas na Internet, 

como o Web Map Service (WMS), o Web Feature Service (WFS), o Web Coverage Service (WCS), 

entre outros85, todavia no presente trabalho será referenciada apenas a especificação se 

serviços de mapas mais recente ao nível de desenvolvimento de aplicações distribuídas, o 

WMS (serviço de mapas na Internet). 

Os serviços de mapas (WMS) disponibilizados através de aplicações WebGIS 

(aplicações de mapas dinâmicos na Internet) patenteados no lado do servidor (server-side86) 

possibilitam o acesso a informação geográfica sem necessidade de aquisição de software 

específico por parte do utilizador, oferecendo uma grande protecção e segurança dos 

dados, visto os mesmos estarem sediados no servidor e disponibilizados através da 

Internet.  

                                                 
85 OGC - http://www.opengeospatial.org/ogc/history (último acesso a 19.02.2010) 
86 Uma arquitectura assente no lado do servidor funciona em quatro etapas consecutivas: primeiro o 
utilizador efectua um pedido ao servidor através de uma página da Internet direccionada à aplicação de mapas 
pretendida; segundo, o pedido é enviado ao servidor; terceiro, o servidor processa o pedido; por fim, o 
servidor devolve o resultado e o utilizador visualiza o mesmo através da página de Internet. Tem como 
vantagens a possibilidade de armazenar grandes quantidades de dados e processar operações de forma mais 
expedita do que uma máquina local, contudo, o simples facto de haver muitos pedidos ao servidor e a largura 
de banda de Internet ser deficitário, levará a uma ineficiência da arquitectura baseada no lado do servidor 
(Foote e Kirvan, 1997). 
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As aplicações de mapas na Internet permitem a realização de operações de análise 

espacial por parte do utilizador e a interoperabilidade entre diferentes aplicações e serviços, 

beneficiando inteiramente da especificação WMS (Furtado, 2006).  

Através da Internet os utilizadores podem aceder à informação a um custo 

significativamente mais reduzido sem necessidade de deslocações e percas de tempo de 

acesso. Todavia, os utilizadores beneficiam do grande crescimento e produção de 

informação, se tiverem ao seu dispor um bom acesso técnico através da Internet e a 

capacidade de adquirir conhecimento através da informação disponibilizada (Kellerman, 

2002). 

Definido os métodos e especificações técnicas, é necessário definir que informação, 

para quem e quando se disponibiliza, segundo os diferentes públicos que podem beneficiar 

dessa mesma informação. 

A informação criminal pode ser apresentada a diversas audiências por diversas 

razões, podendo as mesmas ser agrupadas em quatro categorias distintas, a saber: 

 Grupo 1: Técnicos de análise criminal do sistema de segurança interna, com formação específica e 

conhecimentos avançados em manipulação de ferramentas e dados SIG; 

 Grupo 2: Forças e Serviços de Segurança (FSS); 

 Grupo 3: Instituições, organizações não governamentais (ONG) e elementos de centros de 

investigação e universidades parceiros em projectos de âmbito criminal; 

 Grupo 4: Público em geral. 

 

Os utilizadores que podem beneficiar da disseminação de informação criminal 

apresentam características muito díspares tendo em vista o conhecimento proveniente da 

informação captada. Por exemplo, no que concerne ao grupo 1, é fundamental a 

informação criminal com vista a planear estrategicamente o sistema de segurança interna. O 

grupo 2 pode beneficiar com novas abordagens de planeamento táctico de recursos 

policiais. O grupo 3 beneficia de conhecimento científico especializado com vista a um 

melhor desempenho de actividade e prontidão na resposta ao fenómeno e apoio à vítima. 

Por fim, o grupo 4 beneficia com o conhecimento da criminalidade podendo responder 

através de mecanismos de prevenção situacional, aumentando desta forma o seu 

sentimento de segurança. 
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Em relação à informação, esta deve ser estruturada para cada grupo específico, 

devido essencialmente ao propósito de análise e às questões de confidencialidade e 

protecção de informação criminal (como se poderá verificar no capítulo 9).  

No que concerne à actuação das forças e serviços de segurança (FSS), foram 

identificadas três prioridades com recurso a tecnologias de sistemas de informação 

geográfica, a saber: visualização e consulta de informação de contexto geográfico 

direccionada às FSS; ferramentas de estatística descritiva e espacial sócio-criminal, 

metodologias alternativas de criação de informação pelas FSS e outras organizações. Os 

restantes grupos beneficiaram essencialmente de ferramentas de visualização e consulta 

específica sobre o fenómeno criminal. 

Os próximos capítulos abordam a construção da plataforma de disseminação de 

dados e informação na Internet desenvolvida na Direcção-Geral de Administração Interna 

(DGAI) com recurso a um Servidor WebGIS (Servidor de Informação Geográfica para a 

Internet), permitindo desta forma visualizar, disponibilizar, analisar e processar dados de 

natureza sócio-criminal. 

 

8. METODOLOGIA APLICACIONAL 

O presente capitulo que compõe a última parte do presente trabalho, é 

essencialmente funcional e demonstrativo da criação de algoritmos de análise estatística 

espacial orientada a utilizadores específicos e credenciados de análise e estudo do 

fenómeno criminal. 

A Direcção-Geral de Administração Interna (DGAI), do Ministério da 

Administração Interna (MAI), tem vindo a desenvolver uma série de actividades que visam 

o combate à criminalidade em Portugal nas suas mais variadas áreas de actuação. É um 

fenómeno que tem vindo a ganhar expressividade em todo o mundo, de uma forma geral, e 

Portugal não é excepção. Assim, um dos principais objectivos da DGAI é desenvolver 

modelos de análise que permitam acompanhar o impacte das alterações sociais, económicas 

e normativas caracterizadoras do ambiente social em que a população está inserida e de que 

forma essas implicações alteram e provocam o estado e a evolução da criminalidade. 

Desde 2009, a DGAI tem desenvolvido aplicações de mapas interactivos para a 

Internet dedicadas ao estudo do fenómeno criminal em Portugal. Possui um sistema de 
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base de dados com informação de contexto de natureza diversificada, dados sociais e 

criminais, desenvolvido para permitir a interoperabilidade de informação de diversas fontes 

de origem primária, possibilitando o cálculo de indicadores estatísticos para qualquer 

unidade territorial e a identificação e análise de padrões criminais e a sua dinâmica 

temporal. 

Neste capítulo descreve-se a metodologia de trabalho no que concerne ao 

desenvolvimento de ferramentas e algoritmos em ambiente local, com vista à integração no 

servidor de mapas para a Internet. Estas foram realizadas com recurso à tecnologia ESRI87, 

através dos softwares: ArcGIS Desktop (desenvolvimento local), ArcGIS Server (plataforma 

de desenvolvimento em servidor) e ArcSDE (sistema gestor de base de dados espaciais - 

SGBD). 

Localmente são construídas ferramentas e algoritmos de análise espacial complexas, 

através de informação sediada na base de dados espacial. Posterior são desenvolvidas 

aplicações de mapas para a sua disseminação através de um servidor Web, numa 

arquitectura cliente/servidor de acesso via Internet e intranet, com vista à disseminação de 

informação criminal espacial a múltiplos utilizadores com e sem restrições de acesso 

(esquema 8). 

 

ESQUEMA 8: AQUITECTURA IDEAL PARA A DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO CRIMINAL 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2010 

                                                 
87 Software da Environmental Systems Research Institute (ESRI) inclui potencialidades para a manipulação de 
dados, edição, análise espacial e disseminação de informação a múltiplos utilizadores. 
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Para que todo este processo de trabalho possa ser materializado e considerado 

válido, é fundamental que todos os parceiros envolvidos se articulem, de forma a construir-

se um ciclo de trabalho colaborativo, sendo a Internet o meio de comunicação mais 

expedito e fiável. Com esta arquitectura de trabalho colaborativo, é possível aceder em 

tempo útil a toda a informação criminal por diversas forças de segurança, através do 

carregamento dinâmico na base de dados que sustenta todo este processo aplicacional. 

A informação de contexto é fundamental para o estudo da criminalidade é 

fundamental. Porém, existem grandes heterogeneidades aparentes entre as várias unidades 

territoriais. Desta forma, a DGAI dispõe de múltiplas unidades territoriais que são 

utilizadas segundo um contexto específico de análise. 

 

ESQUEMA 9: BASE DE DADOS ESPACIAL DA DGAI 

 
Fonte: Adaptado de DGAI, 2010 

 

Uma das maiores necessidades das Forças e Serviços de Segurança (FSS) ao nível da 

análise estatística é a agregação de informação para uma área específica, mais 

concretamente, a sua área de responsabilidade. Visto as diferentes unidades territoriais 

serem muito heterogéneas, foi necessário proceder ao desenvolvimento de um algoritmo 
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que permitisse agregar informação alfanumérica por cada uma das áreas territoriais 

pretendida. 

Seguidamente são exemplificados dois algoritmos de análise espacial desenvolvidos 

na DGAI, que são incorporados em aplicações de mapas dinâmicos, dotando os 

utilizadores de ferramentas de análise estatística através da Internet. 

O algoritmo representado no esquema 10 funciona como um automatismo de 

processos e sistematização de ferramentas espaciais que permite ser adaptado a cada uma 

das áreas territoriais em análise, agregando uma ou mais variáveis independentes. Permite 

essencialmente gerar estatísticas por área segundo um variável específica, processando 

rotinas temporais sobre o fenómeno criminal. 

 

ESQUEMA 10: ALGORITMO SIMPLIFICADO DE ESTATISTICAS POR UNIDADES TERRITORIAIS 

 

Fonte: Adaptado de DGAI, 2010 

 

O algoritmo presente no esquema 11 possibilita a detecção de padrões espaciais da 

criminalidade segundo uma área e variável seleccionada, com a possibilidade de envio do 

resultado para a caixa e correio electrónico do utilizador. 
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ESQUEMA 11: ALGORITMO SIMPLIFICADO DE DETECÇÃO DE ÁREAS HOMOGÉNEAS DA CRIMINAIDADE 

 

Fonte: Adaptado de DGAI, 2010 

 

Os algoritmos expostos funcionam como modelos exemplificativos do tipo de 

processos gerados através de modelos de geoprocessamento para as aplicações de mapas 

desenvolvidas na DGAI. Os algoritmos desenvolvidos não serão demonstrados neste 

trabalho, porém, não existe grande alteração do processo de trabalho de cada operação.  

Ao nível das aplicações de mapas na Internet, todas possibilitam visualização e 

consulta de todos os dados presentes no território, geração de estatísticas por área 

territorial e variável seleccionada e, identificação de padrões espaciais. Todavia, cada 

aplicação apresenta estatísticas específicas segundo a tipologia de crime em análise, como 

poderá verificar-se no capítulo seguinte. 

 

9. APLICAÇÕES WEBGIS PARA O COMBATE AO FENÓMENO 

CRIMINAL 

O presente capítulo pretende ilustrar o processo de análise criminal com recurso a 

ferramentas de informação geográfica, através da disseminação de informação aos órgãos 

de polícia criminal e forças e serviços de segurança, técnicos de estudos criminais e outras 

organizações e instituições. Seguidamente serão exemplificadas três aplicações distintas, 
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desenvolvidas pela Direcção-Geral de Administração Interna (DGAI) a funcionar em 

ambiente de testes: 

 Análise Longitudinal da Criminalidade em Portugal; 

 Combate ao Tráfico de Seres Humanos em Portugal; 

 Combate à Violência Doméstica na Região Autónoma dos Açores. 

 

9.1. ANÁLISE LONGITUDINAL DA CRIMINALIDADE EM PORTUGAL 

Em 2009 começou a desenvolver-se uma aplicação de mapas para a Internet 

denominada de “Análise Longitudinal da Criminalidade em Portugal” (ALC) entre o período de 

1993 e 2007, que servisse de complemento do Estudo Retrospectivo da Criminalidade em Portugal 

desenvolvido pela DGAI no mesmo ano. 

Os conteúdos da presente aplicação encontram-se no sistema de referência ETRS 

1989, podendo aceder-se a uma extensa cartografia de base, informação de contexto para o 

propósito da aplicação, e consultar e manipular informação de natureza estatística, 

administrativa, judicial e policial; informação referente à criminalidade em Portugal; através 

de menus de “Pesquisa”, “Estatística”, com a possibilidade de impressão de resultados. O 

recurso à informação cartográfica é feito com base em ortofotomapas e cartografia militar. 

Os dados da criminalidade são provenientes da base de dados das Estatísticas 

Oficiais da Justiça (DGPJ) do Ministério da Justiça, sendo os mesmos manipulados pela 

DGAI, permitindo visualizar a criminalidade pelas seguintes categorias: 

 Nível 1 (6 categorias de crimes); 

 Nível 3 (os 11 crimes mais significativos, correspondendo ao Top’10 do triénio 2005-2007 e ao 

Top’10 de 2007); 

 Criminalidade por Grupos (definição criada pela DGAI, com quatro categorias de crimes 

proveniente da tipologia de crime de Nível 3). 

 

As funcionalidades desta aplicação resumem-se a visualização e consulta. Ao nível 

de consulta básica, permite localizar equipamentos de natureza económica, política, de 

saúde, policial ou judicial, num determinado território ou segundo uma área de 

responsabilidade das forças de segurança. Permite ainda pesquisar por áreas geográficas, 

áreas estatísticas, áreas policiais, áreas judiciais e áreas de saúde. De notar que os 
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equipamentos anteriormente expostos dizem respeito apenas e somente à localização física 

dos espaços. 

Ainda na ferramenta de pesquisa é possível executá-la no âmbito dos equipamentos 

(equipamentos por área geográfica, área judicial, área policial e área de saúde). A base dos 

equipamentos diz respeito a farmácias, hospitais e centros de saúde, tribunais, 

entretenimento, restauração, entre outros88.  

 

IMAGEM 1: PESQUISA DE EQUIPAMENTOS (ALC) 

 

Fonte: http://www.gis4security.info/alc/default.aspx (2010) 

 

No que concerne à informação presente na tabela de conteúdos, o nível da 

visualização, quando se selecciona uma área restrita do território, automaticamente ficam 

                                                 
88 A informação de contexto e a funcionalidade de pesquisa é semelhante para todas as aplicações 
desenvolvidas, por esse motivo, será especificada apenas na presente aplicação. No que concerne a 
informação de contexto alternativa segundo o objectivo de análise pretendido por cada aplicação, será 
exposto na respectiva aplicação.  
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visíveis um maior conjunto de entidades geográficas (como os municípios, as freguesias ou 

a rede viária, entre outros) e, por isso mesmo, o acesso às respectivas bases de dados e 

identificação de entidades é mais eficiente.  

Ao nível de consulta específica, estatística criminal, esta divide-se em duas 

categorias: estatísticas descritivas e estatísticas espaciais. Na categoria de estatísticas 

descritivas encontram-se todas as pesquisas por categoria de crime e unidade territorial. As 

estatísticas espaciais compreendem os padrões espaciais do fenómeno. Aqui é possível 

perceber qual a expressão que o fenómeno tem num dado território consoante a sua 

distribuição espacial. Todas as ferramentas de estatística disponibilizam um ficheiro de 

metainformação da respectiva operação. As estatísticas espaciais /análise de padrões 

aplicam-se a categorias de crimes, grupos de crimes e tipologia de crime nível 3. 

 

IMAGEM 2: CONSULTA ESTATISTICA (ALC) 

 

Fonte: http://www.gis4security.info/alc/default.aspx (2010) 
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Os algoritmos de análise estatística foram desenvolvidos com recurso a modelos de 

geoprocessamento, como se pode verificar seguidamente, nomeadamente para as 

“Ocorrências por Unidade Territorial” e para a “Análise de Padrões sobre Pessoas”. 

Estas ferramentas de estatística permitem identificar o número ocorrências por área 

territorial, segundo uma variável seleccionada e identificar padrões espaciais da taxa de 

incidência ou dos valores absolutos de crimes em Portugal, identificando regiões 

homogéneas de criminalidade. 

 

IMAGEM 3: EXEMPLO DE MODELOS DE GEOPROCESSAMENTO (ALC) 

               

Fonte: DGAI, 2009 

 

Em resumo, a presente aplicação permite efectuar pesquisas de localização de 

equipamentos e áreas por temática especificada, segundo as diferentes unidades territoriais: 

área administrativa, estatística, policial, judicial, saúde e ensino. Permite ainda realizar 

consultas estatísticas de crimes segundo a área geográfica e a sua tipologia (exemplo: 

património, pessoas, sociedade, entre outros); e detecção de padrões espaciais por variável 

criminal seleccionada. Finalmente, está capacitado para gerar representações cartográficas 

de qualquer pesquisa ou resultado solicitado. 

 

9.2. COMBATE AO TRÁFICO DE SERES HUMANOS EM PORTUGAL 

O Observatório de Tráfico de Seres Humanos (OTSH), sediado na Direcção-Geral 

de Administração Interna (DGAI), Ministério da Administração Interna (MAI), tem vindo 

a desenvolver um conjunto de actividades que focam o combate ao tráfico de seres 

humanos. Esta é uma realidade com um impacte económico comparável ao do tráfico de 

armas e de droga. Portugal, efectivamente, não está isento desta realidade que acarreta um 
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conjunto de causas e consequências problemáticas, como por exemplo, o crime organizado, 

a exploração sexual e laboral, questões de género e de direitos humanos, entre outros. 

Para a DGAI tentar combater ou, pelo menos, minimizar os efeitos latentes deste 

fenómeno tão expansivo na nossa sociedade, é prescindível ter-se um maior e melhor 

conhecimento sobre o mesmo. Mais conhecimento representa uma maior adequabilidade e 

coerência na adopção de medidas preventivas. Alguns exemplos de mecanismos de 

diagnóstico e apoio importantes são o sistema de sinalização, identificação e integração das 

vítimas e o sistema de monitorização, sem esquecer a importância do trabalho em rede. 

É devido a todos estes factores que o MAI-DGAI-OTSH desenvolveu uma aplicação de 

mapas na Internet para o combate ao tráfico de seres humanos em Portugal. Esta aplicação 

tem como objectivo servir de complemento ao observatório como uma ferramenta de 

apoio ao estudo do fenómeno. A aplicação permite detectar padrões espaciais desta 

realidade em Portugal, assim como melhor gerir as estatísticas territoriais. Dá a 

possibilidade também de registar e actualizar informação de carácter alfanumérica e 

espacial, tanto pelos Órgãos de Polícia Criminal (OPC), como por outros organismos / 

instituições que estejam relacionadas com o fenómeno do tráfico de seres humanos em 

Portugal.  

Todas as aplicações desenvolvidas na DGAI permitem aceder a ficheiros de 

metainformação de todos os temas geográficos e alfanuméricos presentes em cada 

aplicação.  

Os dados da presente aplicação encontram-se no sistema de referência WGS 1984, 

sendo os conteúdos de base é semelhantes aos da aplicação demonstrada anteriormente. 

Em termos funcionais, apresenta ferramentas de pesquisa e consulta por critério, impressão 

de resultados e registo diversificado.  
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IMAGEM 4: METAINFORMAÇÃO DAS APLICAÇÕES (OTSH) 

 

Fonte: http://www.gis4security.info/otsh_opc/default.aspx (2010) 

 

A presente aplicação disponibiliza ainda informação referente às rotas de tráfico de 

seres humanos, segundo o país de proveniência. 

 

IMAGEM 5: ROTAS DE TRÁFICO DE SERES HUMANOS (OTSH) 

 

Fonte: http://www.gis4security.info/otsh_opc/default.aspx (2010) 

 

Relativamente à ferramenta de registo, esta possibilita, em tempo real, o 

preenchimento de ocorrências denunciadas aos OPC, acções desencadeadas, equipamentos 

susceptíveis de albergar vítimas de tráfico e recursos de apoio a vítimas. Assume-se como 

um meio que permite uma maior interacção e interoperabilidade entre as várias entidades 

de segurança e organizações no combate ao fenómeno. O registo deve ser efectuado a uma 
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escala micro, de forma a ter-se uma melhor percepção do território e permitir a análise 

numa escala micro. 

 

IMAGEM 6: REGISTO DE RECURSOS (OTSH) 

 

Fonte: http://www.gis4security.info/otsh_opc/default.aspx (2010) 

 

Ao nível estatístico é possível consultar casos de tráfico de seres humanos por 

OPC, por género, por local de ocorrência, por idade, por motivo de contacto, por 

nacionalidade da vítima, entre outras variáveis. Esta ferramenta de estatística identificar os 

casos de vítimas sinalizadas, confirmadas, ou ambas, por unidade territorial, segundo a 

variável seleccionada. Permite ainda a detecção de padrões espaciais das variáveis referidas 

anteriormente. 
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IMAGEM 7: CONSULTA ESTATISTICA (ALC) 

 

Fonte: http://www.gis4security.info/otsh_opc/default.aspx (2010) 

 

Como já foi mencionado anteriormente, uma aplicação desta natureza não é mais 

do que uma plataforma de trabalho que se pretende colaborativa entre as Forças de 

Segurança e Instituições / Organizações de apoio à vítima de tráfico de seres humanos, 

com o intuito de minimizar e, se possível, combater de vez este fenómeno. É então uma 

aplicação de acesso via Internet alimentada de informação geográfica. 

As funcionalidades da aplicação do OTSH dividem-se em três categorias distintas: 

visualização consulta e registo. Desta forma, a temática do tráfico de seres humanos está 

dividida em três plataformas de mapas na Internet, segundo o perfil de utilizador: 

 OTSH – Público em Geral (plataforma aberta); 

 OTSH_OPC – Órgão de Polícia Criminal (plataforma com segurança); 

 OTSH_ONG – Organizações Não Governamentais e Instituições parceiras 

(plataforma com segurança). 
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O acesso é realizado através de um nome de utilizador e respectiva palavra-chave 

segundo o nível de acesso atribuído a cada utilizador. 

 

IMAGEM 8: SEGURANÇA DE ACESSO A APLICAÇÕES DA DGAI 

 

Fonte: http://www.gis4security.info/ (2010) 

 

Em resumo, a presente aplicação permite efectuar pesquisas de localização de 

equipamentos e áreas por temática especificada, segundo as diferentes unidades territoriais: 

área administrativa, estatística, policial, judicial, saúde e ensino, bem como as rotas das 

vítimas até a sua chegada a Portugal. Permite ainda realizar consultas estatísticas de casos 

de vítimas segundo a área geográfica e uma variável independente (nacionalidade, motivo 

de contacto, idade, OPC, entre outras) e, detecção de padrões espaciais por variável 

independente. Está capacitada para gerar representações cartográficas de qualquer pesquisa 

ou resultado solicitado. Por fim, permite o registo de novos casos de vítimas de tráfico de 

seres humanos; registo de equipamentos de apoio, equipamentos de diversão nocturna e 

acções de sensibilização do fenómeno, sendo esta uma das grandes novidades no que 

concerne a aplicações de mapas na Internet dedicadas ao fenómeno criminal. 

 

9.3 COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA REGIÃO AUTÓNOMA DOS 

AÇORES 

A Direcção Geral de Administração Interna (DGAI) tem vindo a desenvolver uma 

série de actividades que visam o combate à violência doméstica em Portugal nas suas 

variadas vertentes. A violência doméstica é definida como qualquer conduta ou omissão que inflija 

reiteradamente sofrimentos físicos, sexuais, psicológicos ou económicos, de modo directo ou indirecto, a 
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qualquer pessoa que habite no mesmo agregado familiar ou que não habitando, seja cônjuge ou companheiro 

ou ex-cônjuge ou ex-companheiro, ascendente ou descendente89.  

A violência doméstica é um problema transversal, ocorrendo em diferentes 

contextos, independentemente de factores sociais, económicos, culturais, etários. Embora 

seja exercida na grande maioria sobre mulheres, atinge directa, ou indirectamente crianças, 

idosos e outras pessoas mais vulneráveis ou com deficiência física. 

Assim, um dos principais objectivos da DGAI é desenvolver modelos de análise 

que permitam acompanhar o impacte das alterações sociais, económicas e normativas 

caracterizadoras do ambiente social em que a população está inserida e de que forma essas 

implicações alteram e provocam o estado e a evolução da criminalidade. 

A monitorização da Violência Doméstica na Região Autónoma dos Açores (RAA) é 

uma actividade com múltiplas entidades que devem desenvolver o seu trabalho em rede 

colaborativa. Neste contexto desenvolveu-se uma plataforma de trabalho, que está 

disponível aos utilizadores credenciados e ao público em geral segundo a confidencialidade 

da informação a ser disponibilizada.  

A plataforma de informação SIRA (sistema de informação da Região Autónoma 

dos Açores dedicado ao combate à violência doméstica), disponibiliza um conjunto de 

informação georreferenciada, no sistema ITRF 1993, de carácter essencialmente sócio-

criminal, no contexto da organização territorial policial, judicial, administrativa, e de 

mobilidade e acessibilidade na RAA. As funcionalidades da plataforma incluem a 

visualização e impressão de representações cartográficas, para apoio à constituição e 

documentação dos autos de notícia, no sentido de aumentar o rigor e qualidade dos dados 

armazenados, bem como a rapidez de execução, ferramentas de navegação e localização no 

território, em ambiente urbano e rural para identificação dos locais de ocorrência, de forma 

mais rigorosa e rápida, relacionando esse local com a organização territorial das múltiplas 

vertentes pertinentes e, ferramentas de geração de estatísticas de nível territorial superior, 

com base nos dados disponíveis, segundo a área territorial pretendida. Possibilita ainda o 

registo de casos de violência doméstica, recursos de apoio a vítimas, acções desencadeadas 

e anomalias no encaminhamento da vítima a uma escala micro, para assim, permitir explicar 

o fenómeno da violência doméstica.  

 

                                                 
89 In: Portal de Segurança, 2009: 
http://www.portalseguranca.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=2:violencia-
domestica&catid=35:destaques-home&Itemid=79 
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Ao nível estatístico é possível consultar casos de violência doméstica por área 

administrativa, judicial ou policial. Esta ferramenta de estatística identificar os casos de 

violência doméstica por área, segundo uma variável seleccionada. Permite ainda a detecção 

de padrões espaciais da violência doméstica. 

 

IMAGEM 9: CONSULTA ESTATÍSTICA (SIRA) 

 

Fonte: http://www.gis4security.info/sira_psp/default.aspx (2010) 

 

Relativamente à ferramenta de registo, esta possibilita, em tempo real, o 

preenchimento de ocorrências denunciadas às forças de segurança, acções desencadeadas, 

recursos de apoio a vítimas de violência doméstica e anomalias no encaminhamento da 

vítima. Assume-se como um meio que permite uma maior interacção e interoperabilidade 

entre as várias entidades de segurança e organizações no combate ao fenómeno. O registo 

deve ser efectuado a uma escala micro, de forma a ter-se uma melhor percepção do 

território e permitir a análise estatística a uma menor escala de análise. Os números de 

polícia de inicio e fim de troço permitem identificar com melhor precisão o local de um 

determinado incidente. 
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IMAGEM 10: REGISTO DE OCORRÊNCIAS (SIRA) 

 

Fonte: http://www.gis4security.info/sira_psp/default.aspx (2010) 

 

Esta plataforma de trabalho visa a monitorização e caracterização do fenómeno da 

violência doméstica nas vertentes da quantificação da incidência e prevalência da violência 

doméstica contra as vítimas em termos globais e segundo os seus vários tipos, para cada 

uma das ilhas que compõem o arquipélago e, a caracterização das respostas institucionais 

existentes, nomeadamente de apoio à vítima e de reinserção social do agressor. 

Uma aplicação não é mais do que uma plataforma de trabalho que se pretende 

colaborativa entre as forças de segurança e outras entidades envolvidas com a presente 

temática a fim de combater, ou pelo menos prevenir e minimizar o fenómeno da violência 

doméstica nos Açores. 

As funcionalidades da aplicação dividem-se em três categorias distintas: visualização 

consulta e registo. Desta forma, a temática da violência doméstica nos Açores está dividida 

em três plataformas de mapas na Internet, segundo o perfil de utilizador: 

 SIRA – Público em Geral (plataforma aberta); 

 SIRA_PSP – Órgão de Polícia Criminal (plataforma com segurança); 

 SIRA_ONG – Organizações Não Governamentais e Instituições parceiras 

(plataforma com segurança). 

 

Em resumo, a presente aplicação permite efectuar pesquisas de localização de 

equipamentos e áreas por temática especificada, segundo as diferentes unidades territoriais: 
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área administrativa, estatística, policial e judicial. Permite ainda realizar consultas estatísticas 

ao nível de população residente e de casos de violência doméstica nos Açores segundo 

unidades policiais ou administrativas e detecção de padrões espaciais de casos de violência 

doméstica segundo o registo de ocorrências realizado através da aplicação.  

Por fim, permite o registo de novos casos de ocorrências, alterações ao guião de 

recursos de violência doméstica, acções e políticas desencadeadas ao nível da violência 

doméstica e ainda registarem eventuais anomalias no encaminhamento das vítimas. 

 

Em súmula, a importância de um SIG na DGAI tem como finalidade catalogar, 

divulgar, gerir e disponibilizar informação, formar e equipar efectivos das forças se 

segurança com novas metodologias de trabalho, e por fim, partilhar a informação a todos 

os parceiros e comunidade em geral, com vista à redução significativa da criminalidade em 

Portugal e aumento da segurança efectiva da população. 
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CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

A elaboração dum trabalho de investigação sobre a criminalidade em Portugal com 

recurso a tecnologias de informação geográfica apresenta-se como uma nova abordagem e 

visão da importância da geografia aplicada a qualquer fenómeno que ocorra num território. 

Porém, a noção dos métodos utilizados e a abertura a novos paradigmas funcionais ao nível 

institucional no que diz respeito à segurança interna, limita em grande parte o 

desenvolvimento de estruturas capazes de dar resposta a situações tão complexas como é o 

caso da segurança pública. Todavia, esta visão está a sofrer grandes transformações, com a 

insistência por parte de instituições como a Direcção-Geral de Administração Interna que 

pretende alterar o paradigma funcional de planeamento das forças e serviços de segurança 

que actuam em Portugal com vista a uma interoperabilidade entre as diferentes forças e a 

comunidade. 

De acordo com o que foi exposto anteriormente, a elaboração de análises sobre o 

fenómeno criminal em Portugal ainda é deveras complicada, devido às dificuldades de 

acesso a informação actualizada sobre o fenómeno criminal por parte das forças de 

segurança. Todavia, foi possível ultrapassar esse obstáculo e demonstrar o que poderá ser a 

análise criminal num futuro próximo com acesso a toda a informação produzida numa 

matriz espacial. 

Ao longo deste trabalho foi possível perceber e conhecer a realidade sócio-criminal 

em Portugal nos últimos anos e evidenciar o papel dos sistemas de informação geográfica 

na análise e conhecimento do fenómeno com vista à prevenção criminal. Foi possível 

comprovar como se comporta a criminalidade em Portugal, que áreas são mais vulneráveis 

bem como definidas a tipologias de crime mais significativas. 

Os sistemas de informação geográfica, como ferramenta, actualmente, fazem parte 

da criminologia como ciência, permitindo visualizar e analisar informação, detectar ameaças 

que possam resultar em novas políticas de combate ao fenómeno, em múltiplas escalas de 

análise, processando e representando informação, com um contexto e utilidade específica, 

de forma a gerar conhecimento numa matriz territorial. Os sistemas de informação 

geográfica descrevem o mundo, permitindo desta forma descrever a realidade. 

Portugal ao longo de aproximadamente duas décadas sofreu uma grande 

transformação estrutural macro-social. Analisando as representações cartográficas da 



 

130 

OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NA GESTÃO DA CRIMINALIDADE EM PORTUGAL 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

criminalidade, pode afirmar-se que não houve grandes alterações no que concerne às 

categorias de crimes mais representativas ao longo dos anos, com a criminalidade contra o 

património e a criminalidade contra as pessoas a revelarem-se com os valores mais elevados 

ao longo das últimas duas décadas em Portugal. A tipologia de crime de furto em veículo 

motorizado encontra-se ao longo de quase duas décadas na primeira posição relativa ao 

total de crimes ocorridos em Portugal. É de salientar o crescimento exponencial da 

tipologia de crime de violência doméstica, que no primeiro ano de registo entra 

directamente para a tabelo dos dez crimes mais significativos em 2008. 

Só percebendo as verdadeiras ameaças num território e desenvolvendo soluções 

com recurso a sistemas de informação geográfica é que se poderá analisar o estado actual 

da criminalidade e a sua evolução temporal ao longo do território.  

O grande passo alcançado neste trabalho consistiu na construção de um algoritmo 

de risco criminal para uma área de análise urbana ou intra-urbana. É fundamental ter em 

atenção que a configuração do meio urbano é um vertente fundamental para a tomada de 

decisão, sendo a problemática do planeamento táctico-policial fundamental para este 

processo. Actualmente este planeamento táctico-policial é efectuado invicto, isto é, 

independentemente das características do território. Com a adopção e o melhoramento de 

algoritmos avançados de combate ao fenómeno criminal tendo por base o próprio 

território, será possível num futuro próximo a optimização dos percursos e intervenção das 

forças de segurança através da identificação de padrões de distribuição da criminalidade, 

possibilitando a reorganização dos equipamentos policiais e dos seus efectivos, sendo o 

último passo, traçar o perfil geográfico do crime e do criminoso com recurso a estas 

tecnologias de informação geográfica. 

Posteriormente a disseminação de informação criminal na Internet é fundamental 

para o conhecimento da realidade e reforçar as ligações entre comunidade local, instituições 

e forças policiais, sendo este o fundamento do planeamento eficaz numa organização, 

permitir a tomada de decisão de forma expedita. 

É evidente que o conhecimento da criminalidade e criação de estratégias de 

segurança necessitam da interoperabilidade de diversos agentes e conhecimentos. O crime 

deve ser analisado num contexto de ameaças e transformações das próprias sociedades. O 

planeamento e ordenamento do território, o urbanismo e a arquitectura urbana, são 

fundamentais para o processo de prevenção da criminalidade no futuro, não sendo 
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coerente a separação do urbanismo e da segurança. É desta forma prudente falar de 

reordenamento do território e de gestão urbana e segurança. 

É ainda necessário ter em consideração a importância das ciências jurídicas e 

policiais na análise e perspectiva da realidade das sociedades, levando assim a uma 

intervenção multissectorial. Os instrumentos de planeamento e gestão urbana, bem como 

os projectos urbanísticos devem num futuro próximo sugerir normas que imponham a 

ponderação de questões relacionadas com a segurança pública. 

Em jeito de conclusão pode afirmar-se que a análise táctica ou operacional e a 

análise estratégica, assentes em conhecimentos científicos, práticos e intuitivos, com a 

articulação de diversos agentes de planeamento e gestão territorial, social e económica, 

permitirão criar conhecimento orientado para a prevenção criminal. Portugal está no bom 

caminho com a implementação de sistemas de apoio às práticas policiais em rede com 

recurso a sistemas de informação geográfica, contudo o desconhecimento e a insegurança 

nas novas tecnologias e a fraca articulação entre sistemas e organizações são uma das 

maiores forças de atrito do desenvolvimento deste tipo de soluções em Portugal, com vista 

à segurança efectiva da população. 
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http://dfwtraffic.dot.state.tx.us/  

http://gis.chicagopolice.org/CLEARMap/startPage.htm 

http://gis.logis.org/Bloomington/PIMAWeb/PIMAWeb.aspx 

http://mapapps.esri.com/serverdemos/FlexViewer/index.html 

http://maps.baltimorepolice.org/bpdmaps/police_new.htm 

http://baltimorecity.gov/Residents/OnlineMaps.aspx 

http://maps.cmpdweb.org/cmpdnet/map.aspx 

http://maps.met.police.uk/ 

http://maps.baltimorecity.gov/imap/ 

http://maps.police.uk/ 

http://maps.police.uk/view/thames-valley 

http://maps.southyorks.police.uk/IA/atlas.html 

http://mdimap.towson.edu/statestat/ 

http://public.coronasolutions.com/?page=agency_home&agency=11 

http://safemk.zubed.com 

http://sheriff.snoco.org/Sheriff_Services/RSO_Search.htm 

http://spotcrime.com 

http://www.amethyst.gov.uk/crime_atlas/atlas.html 

http://www.bcstats.gov.bc.ca/DATA/instantatlas/wellness/atlas.html 

http://www.beatcrime.info/ 

http://www.caddie.gov.uk/ 

http://www.cosmos-bcsp.com 

http://www.crashstat.org/ 

http://www.crimemapping.com 

http://www.crimereports.com/map 

http://www.denvergov.org/denvermaps/report.asp?rpt=csafe&cat=csafe 

http://www.everyblock.com 

http://www.gmac.org.uk/ 

http://www.homeoffice.gov.uk/rds/ia/atlas.html 

http://www.instantatlas.com/samples/crimedemo/atlas.html 
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http://www.instantatlas.com/samples/hessen/aq_sm/atlas.html 

http://www.lapdcrimemaps.org/ 

http://www.lvmpd.com/crimeviewcommunity/wizard.asp 

http://www.myneighborhoodupdate.net/ 

http://www.postacrime.com/ 

http://www.toronto.ca/open/datasets/web-map-services/ 

 

 

APLICAÇÕES DE MAPAS SOBRE O FENÓMENO CRIMINAL EM 

PORTUGAL - DGAI: 

http://www.gis4security.info/ALC/default.aspx 

http://www.gis4security.info/OTSH/default.aspx 

http://www.gis4security.info/OTSH_OPC/default.aspx 

http://www.gis4security.info/OTSH_ONG/default.aspx 

http://www.gis4security.info/SIRA/default.aspx 

http://www.gis4security.info/SIRA_PSP/default.aspx 

http://www.gis4security.info/SIRA_ONG/default.aspx 
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AANNEEXXOOSS  

ANEXO 1: APLICAÇÕES DE MAPAS NA INTERNET 

EveryBlock (www.everyblock.com) & Crime Reports (www.crimereports.com/map) 
 

  
 

 

Crime Mapping (www.crimemapping.com) & My Neighborhood Update (www.myneighborhoodupdate.net/) 

  
 
 

Post a Crime (www.postacrime.com/) 
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Spot Crime (http://spotcrime.com) 

  

 
Chicago – ClearMap (http://gis.chicagopolice.org/CLEARMap/startPage.htm) 
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NPIA –Crime Mapper (http://maps.police.uk/) & Metropolitan Police (http://maps.met.police.uk/) 

 

 

Amethyst Crime Report (www.amethyst.gov.uk/crime_atlas/atlas.html) & Home Office Instant Atlas 

(http://www.homeoffice.gov.uk/rds/ia/atlas.html) 

  

 

Community Safety Mapping (http://safermk.zubed.com/) & 

 

 

 



ANEXO 2: TABELA DE CATEGORIAS, SUBCATEGORIAS E TIPOLOGIA DE CRIMES EM PORTUGAL 

Categorias – Nível 1 

Crimes Contra as Pessoas 

Crimes Contra o Património 

Crimes Contra a  Identidade Cultural e Integridade Pessoal 

Crimes Contra a Vida em Sociedade 

Crimes Contra o Estado 

egislação Avulsa 

Subcategorias – Nível 2 

Crimes aduaneiros Crimes de anti-sociabilidade perigosa 

Crimes cometidos no exercício de actividades comercial ou financeira Crimes de condução sem habilitação legal 

Crimes cometidos no exercício de funções públicas Crimes de falsificação 

Crimes contra a autoridade pública Crimes de jogo 

Crimes contra a economia Crimes de perigo comum 

Crimes contra a família Crimes de terrorismo e organizações terroristas 

Crimes contra a honra Crimes de violação do direito internacional humanitário 

Crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal Crimes eleitorais 

Crimes contra a integridade física Crimes estritamente militares 

Crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual Crimes fiscais 

Crimes contra a liberdade pessoal Crimes informáticos 

Crimes contra a paz pública Crimes marítimos 

Crimes contra a propriedade Crimes relativos à caça e pesca 

Crimes contra a realização da justiça Crimes relativos à imigração ilegal 

Crimes contra a realização do Estado de Direito Crimes relativos à imprensa 

Crimes contra a reserva da vida privada Crimes relativos ao serviço militar 

Crimes contra a saúde pública Crimes respeitantes a estupefacientes 

Crimes contra a segurança das comunicações Crimes tributários comuns 

Crimes contra a segurança social Emissão de cheque sem provisão 

Crimes contra a soberania nacional Outros crimes 

Crimes contra a vida Outros crimes contra a vida em sociedade 

Crimes contra direitos patrimoniais Outros crimes contra as pessoas 

Crimes contra o património em geral Outros crimes contra o Estado 

Crimes contra os direitos de autor e a propriedade industrial Outros crimes contra o património 
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Tipologia de Crimes – Nível 3 

Homicidio voluntário consumado Furto, tráfico de obras de arte e outros bens culturais 

Homicídio por negligência em acidente de viação Furto/roubo por esticão 

Homicídio por negligência em outras circunstâncias Furto de veículo motorizado 

Aborto Furto em veículo motorizado 

Outros crimes contra a vida Furto de motor de embarcação 

Ofensa à integridade física voluntária grave Furto em residência com arrombamento, escalamento ou chaves falsas 

Ofensa à integridade física voluntária simples Furto em edifício comercial ou industrial com arrombamento, escalamento ou chaves falsas 

Ofensa à integridade física por negligência em acidente de viação Furto em estabelecimento de ensino com arrombamento, escalamento ou chaves falsas 

Ofensa à integridade física por negligência em outras circunstâncias Furto em outros edifícios com arrombamento, escalamento ou chaves falsas 

Violência doméstica contra cônjuge ou análogos Furto por carteirista 

Violência doméstica contra menores Furto em supermercado 

Outros crimes de violência doméstica Outros furtos 

Maus tratos ou sobrecarga de menores Roubo na via pública (excepto por esticão) 

Outros crimes de maus tratos Roubo a banco ou outro estabelecimento de crédito 

Violação de regras de segurança Roubo a tesouraria ou estação de correios 

Outros crimes contra a integridade física Roubo a posto de abastecimento de combustível 

Rapto, sequestro e tomada de reféns Roubo a motorista de transporte público 

Ameaça e coacção Outros roubos 

Tráfico de pessoas Dano contra o património cultural 

Outros crimes contra a liberdade pessoal Outro dano 

Violação Abuso de confiança 

Abuso sexual de crianças, adolescentes e menores dependentes Outros crimes contra a propriedade 

Lenocínio e pornografia de menores Burla com fraude bancária 

Outros crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual Burla relativa a seguros 

Difamação, calúnia e injúria Burla para obtenção de alimentos/bebidas/serviços 

Crimes contra a honra cometidos através de meio de comunicação social Burla informática e nas comunicações 

Outros crimes contra a honra Burla relativa a trabalho ou emprego 

Violação de domicílio e introdução em lugar vedado ao público Outras burlas 

Devassa da vida privada e violação de segredo Extorsão 

Devassa por meio de informática Abuso de cartão de garantia ou de crédito 

Outros crimes contra a reserva da vida privada Outros crimes contra o património em geral 

Omissão de auxílio Insolvência dolosa e negligente 

Outros crimes contra as pessoas Receptação e auxílio material 
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Discriminação racial ou religiosa Outros crimes contra direitos patrimoniais 

Tortura e outros tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos Outros crimes contra o património 

Outros crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal Crimes contra a soberania nacional 

Violação da obrigação de alimentos Tráfico de influências 

Subtracção de menores Outros crimes contra a realização do Estado de Direito 

Outros crimes contra a família Crimes eleitorais 

Contrafacção/falsificação de moeda e passagem de moeda falsa Resistência e coacção sobre funcionário 

Contrafacção/falsificação de título de crédito ou valores selados Desobediência 

Falsificação de documentos, cunhos, marcas, chancelas, pesos e medidas Tirada, evasão e motim de presos 

Outros crimes de falsificação Violação de providências públicas 

Incêndio/fogo posto em edifício, construção ou meio de transporte Usurpação de funções 

Incêndio/fogo posto floresta, mata, arvoredo ou seara Outros crimes contra a autoridade pública 

Dano contra a natureza Falsidade de depoimento, declaração, testemunho, perícia, interpretação ou tradução 

Poluição Branqueamento de vantagens de proveniência ilícita 

Corrupção de substâncias alimentares ou medicinais Detenção/prisão ilegal 

Perigo relativo a animais Violação de segredo de justiça 

Detenção ou tráfico de armas proibidas Outros crimes contra a realização da justiça 

Outros crimes de perigo comum Corrupção 

Pirataria aérea/outros crimes contra a segurança da aviação civil Peculato 

Condução de veículo com taxa de álcool igual/superior a 1,2g/l Abuso de autoridade 

Condução perigosa de veículo rodoviário Outros crimes cometidos no exercício de funções públicas 

Outros crimes contra a segurança das comunicações Outros crimes contra o Estado 

Embriaguez e intoxicação Abate clandestino e aquisição de animais assim abatidos para consumo público 

Utilização de menor na mendicidade Outros crimes contra a saúde/crime contra a saúde n.e. 

Motim, instigação e apologia pública do crime Crimes contra a genuinidade, qualidade ou composição de géneros alimentícios 

Associação criminosa Fraude obtenção de subsídios, subvenções, créditos e desvio na sua utilização 

Outros crimes contra a paz pública Especulação 

Outros crimes contra a vida em sociedade Outros crimes contra a economia/crimes contra a economia n.e. 

Infidelidade no serviço militar Exploração ilícita de jogo 

Deserção Prática ilícita de jogo/presença em local de jogo ilícito 

Insubordinação Coacção à prática de jogo 

Abuso de autoridade Jogo fraudulento 

Outros crimes estritamente militares Usura para jogo 

Tráfico de estupefacientes (inclui precursores) Material de jogo sem autorização 

Consumo/Cultivo para consumo de estupefacientes Crimes de jogo n.e. 
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Outros crimes respeitantes a estupefacientes Crimes relativos à caça e pesca 

Crimes de violação do direito internacional humanitário Reprodução ilegítima de programa protegido 

Organizações terroristas e terrorismo nacional Acesso indevido ou ilegítimo/intercepção ilegítima 

Outras organizações terroristas e terrorismo internacional Viciação ou destruição de dados/dano relativo a dados/programas 

Auxílio à imigração ilegal Falsidade informática 

Outros crimes relacionados com a imigração ilegal Sabotagem informática 

Abuso de informação Outros crimes informáticos/crimes informáticos n.e. 

Manipulação do mercado Crimes relativos ao serviço militar 

Outros crimes cometidos no exercício de actividades comercial ou financeira Deserção e insubordinação (marítimos) 

Crimes relativos à imprensa (excepto contra a honra) Embarque clandestino (marítimos) 

Crimes contra os direitos de autor Introdução de bebidas alcoólicas e substâncias perigosas (marítimos) 

Crimes contra a propriedade industrial Embarque/desembarque ilícitos de outra mercadoria (marítimos) 

Emissão de cheque sem provisão Atentado contra a segurança da navegação (marítimos) 

Burla tributária Abandono do navio (marítimos) 

Frustração de créditos Recusa de socorros a náufragos (marítimos) 

Violação de segredo Condução sem habilitação legal 

Outros crimes tributários comuns Outros crimes 

Contrabando 

Fraude fiscal aduaneira 

Quebra de marcas e selos 

Receptação e auxílio material 

Outros crimes aduaneiros ou n.e. 

Fraude fiscal 

 

Fonte: Direcção-geral da Política de Justiça (DJPJ), 2009 
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ANEXO 3: TABELA DE NOVAS CATEGORIAS DE CRIMES – CRIMINALIDADE POR GRUPOS 

CRMINALIDADE VIOLENTA OU GRAVE CRIME RODOVIÁRIO 

Homicídio voluntário consumado Homicídio negl. acid. viação 

Homicídio negl. outras circ. Of. int. fís. negl. ac. viação 

Of. int. física vol. grave Cond. taxa álcool => 1,2g/l 

Maus tratos/sobrecarga menores Condução sem habilitação legal 

Maus tratos cônjuge/ análogo CRIMINALIDADE PATRIMONIAL (FURTOS E ROUBOS) 

M.tratos menores/incap/cônjuge Furto tráf. obr. arte/ b. cul. 

Rapto/ sequestro/ tom. reféns Furto residên. arr.esc.ch.fal. 

Violação Furto ed com/ind arr.esc.c.fal 

Ab.sex.crianç/adol./men.depend Furto estb ens arr.esc.ch.fal. 

Ab. sex. crianç/adolesc/depend Furto outr ed. arr.esc.ch.fal. 

Outr. contra lib. autodet.sex. Furto por carteirista 

Furto/roubo por esticão Outros furtos 

Roubo v. públ. (s/ esticão) Outros roubos 

Roubo banco/estab. crédito Outros contra patrim. em geral 

Roubo tesouraria/est. correios CRIMINALIDADE DE RUA 

Roubo posto abast. combustível Furto/roubo por esticão 

Roubo motorista transp. públ. Furto de veículo motorizado 

Outros roubos Furto em veículo motorizado 

Extorsão Furto por carteirista 

Subtracção de menores Furto em supermercado 

Incênd. edifício/constr/transp Roubo v. públ. (s/ esticão) 

Deten./tráfico armas proibidas Roubo banco/estab. crédito 

Terrorismo e associações terro Roubo tesouraria/est. correios 

Motim, ins., apol. públ. crime Roubo posto abast. combustível 

Associação criminosa Roubo motorista transp. públ. 

Org. terroristas/terr. nac. Dano contra patrim. cultural 

Org. terroristas/terr. intern. Outro dano 

Discrim. racial ou religiosa Incênd. edifício/constr/transp 

Fonte: Machado et al., 2007 e 2009; DGAI, 2009 
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ANEXO 4: GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE OCORRÊNCIAS CONTRA O ESTADO (NÍVEL 2) EM 

PORTUGAL ENTRE 1993 E 2008 

 

 (ESCALA LOGARÍTMICA) 

 

Fonte: Direcção-geral da Política de Justiça, SIEJ. Elaboração Própria, 2009 

 

ANEXO 5: GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE OCORRÊNCIAS CONTRA A VIDA EM SOCIEDADE 

(NÍVEL 2) EM PORTUGAL ENTRE 1993 E 2008 

 

Fonte: Direcção-geral da Política de Justiça, SIEJ. Elaboração Própria, 2009 
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ANEXO 6: GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE OCORRÊNCIAS SOBRE A LEGISLAÇÃO AVULSA (NÍVEL 

2) EM PORTUGAL ENTRE 1993 E 2008 

 

Fonte: Direcção-geral da Política de Justiça, SIEJ. Elaboração Própria, 2009 
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ANEXO 7: TABELA DO RANKING DOS CRIMES MAIS RELEVANTES NUMERICAMENTE E RESPECTIVO 

POSICIONAMENTO NO PERÍODO 1993 A 2008 

º Crime N3 2008 Crime N3 2007 Crime N3 2006 Crime N3 2005 Crime N3 2004 Crime N3 2003 Crime N3 2002 Crime N3 2001 

1 

Furto em 
veículo 

motorizado 
46523 

Furto em 
veículo 

motorizado 
39781

Furto em 
veículo 

motorizado 
41781 

Furto em 
veículo 

motorizado 
47053

Furto em 
veículo 

motorizado 
54159

Furto em 
veículo 

motorizado 
56154 

Furto em 
veículo 

motorizado 
54921

Furto em 
veículo 

motorizado 
47984

2 
Outros 
furtos 

37640 
Of. int. 

física vol. 
simples 

36724
Of. int. 

física vol. 
simples 

39313 
Of. int. 

física vol. 
simples 

38532
Of. int. 

física vol. 
simples 

40939
Of. int. 

física vol. 
simples 

43409 
Of. int. 

física vol. 
simples 

41577
Of. int. 

física vol. 
simples 

38440

3 

Of. int. 
física vol. 
simples 

32734 Outros 
furtos 

32939 Outros 
furtos 

31779 Outros 
furtos 

30067 Outros 
furtos 

33290 Outros 
furtos 

31586 
Furto de 
veículo 

motorizado 
30250 Outros 

furtos 
28718

4 

Furto 
residên. 

arr.esc.ch.fal. 
29663 

Furto de 
veículo 

motorizado 
23986

Furto de 
veículo 

motorizado 
24511 

Furto de 
veículo 

motorizado 
25733

Furto de 
veículo 

motorizado 
29237

Furto de 
veículo 

motorizado 
29934 Outros 

furtos 
29980

Furto de 
veículo 

motorizado 
26162

5 

Furto de 
veículo 

motorizado 
25274 Outro dano 22417

Furto 
residên. 

arr.esc.ch.fal. 
23335 Outro dano 22004

Furto 
residên. 

arr.esc.ch.fal.
22587 Outro dano 23439 Outro dano 22933 Outro dano 22693

6 Outro dano 22237 
Furto 

residên. 
arr.esc.ch.fal. 

22343 Outro dano 22621 
Furto 

residên. 
arr.esc.ch.fal.

21847 Outro dano 22493
Cond. taxa 
álcool => 

1,2g/l 
22727 

Furto 
residên. 

arr.esc.ch.fal. 
19989

Furto 
residên. 

arr.esc.ch.fal.
20806

7 

Cond. taxa 
álcool => 

1,2g/l 
21380 

Condução 
sem 

habilitação 
legal 

21313

Condução 
sem 

habilitação 
legal 

20420 
Cond. taxa 
álcool => 

1,2g/l 
19807

Cond. taxa 
álcool => 

1,2g/l 
21605

Furto 
residên. 

arr.esc.ch.fal.
21963 

Furto ed 
com/ind 

arr.esc.c.fal 
18550

Furto ed 
com/ind 

arr.esc.c.fal 
16845

8 

Violência 
doméstica 
cônj/anál. 

20394 
Cond. taxa 
álcool => 

1,2g/l 
20612

Cond. taxa 
álcool => 

1,2g/l 
20135 

Ameaça e 
coacção 18104

Condução 
sem 

habilitação 
legal 

18335

Condução 
sem 

habilitação 
legal 

18567 
Cond. taxa 
álcool => 

1,2g/l 
18114

Cond. taxa 
álcool => 

1,2g/l 
16572

9 

Condução 
sem 

habilitação 
legal 

18856 Ameaça e 
coacção 

19706 Ameaça e 
coacção 

19415 
Furto ed 
com/ind 

arr.esc.c.fal 
16956 Ameaça e 

coacção 
17813

Furto ed 
com/ind 

arr.esc.c.fal 
18418 

Condução 
sem 

habilitação 
legal 

17859

Condução 
sem 

habilitação 
legal 

16215

10 
Ameaça e 
coacção 17833 

Maus tratos 
cônjuge/ 
análogo 

15674
Furto ed 
com/ind 

arr.esc.c.fal 
15900 

Condução 
sem 

habilitação 
legal 

16723
Furto ed 
com/ind 

arr.esc.c.fal 
17559

Ameaça e 
coacção 18187 

Ameaça e 
coacção 16097

Ameaça e 
coacção 15500

nº Crime N3 2000 Crime N3 1999 Crime N3 1998 Crime N3 1997 Crime N3 1996 Crime N3 1995 Crime N3 1994 Crime N3 1993 

1 

Furto em 
veículo 

motorizado 
45366 

Furto em 
veículo 

motorizado 
43490

Furto em 
veículo 

motorizado 
39293 

Furto em 
veículo 

motorizado 
36367

Furto em 
veículo 

motorizado 
37736

Furto em 
veículo 

motorizado 
40165 

Furto em 
veículo 

motorizado 
41263

Furto em 
veículo 

motorizado 
36345

2 

Of. int. 
física vol. 
simples 

37174 
Of. int. 

física vol. 
simples 

36080
Of. int. 

física vol. 
simples 

38925 
Of. int. 

física vol. 
simples 

36202
Of. int. 

física vol. 
simples 

34491
Emissão de 
cheque sem 

provisão 
36726 

Emissão de 
cheque sem 

provisão 
37873

Emissão de 
cheque sem 

provisão 
35858

3 
Outros 
furtos 

27889 
Furto de 
veículo 

motorizado 
28163

Furto de 
veículo 

motorizado 
26965 

Furto 
residên. 

arr.esc.ch.fal.
24202

Emissão de 
cheque sem 

provisão 
29360

Of. int. 
física vol. 
simples 

33815 
Of. int. 

física vol. 
simples 

31153
Of. int. 

física vol. 
simples 

29973

4 

Furto de 
veículo 

motorizado 
26428 Outros 

furtos 
25733 Outros 

furtos 
22608 

Furto de 
veículo 

motorizado 
22792

Furto 
residên. 

arr.esc.ch.fal.
22798

Furto 
residên. 

arr.esc.ch.fal.
21981 

Furto ed 
com/ind 

arr.esc.c.fal 
23968

Furto ed 
com/ind 

arr.esc.c.fal 
21472

5 Outro dano 22232 
Furto 

residên. 
arr.esc.ch.fal. 

22224
Furto 

residên. 
arr.esc.ch.fal. 

21515 
Emissão de 
cheque sem 

provisão 
22528 Outros 

furtos 
21521 Outros 

furtos 
21655 

Furto 
residên. 

arr.esc.ch.fal. 
23130

Furto 
residên. 

arr.esc.ch.fal.
19376

6 

Furto 
residên. 

arr.esc.ch.fal. 
21153 Outro dano 21327

Furto ed 
com/ind 

arr.esc.c.fal 
20390 

Outros 
furtos 21215

Furto ed 
com/ind 

arr.esc.c.fal 
20081

Furto ed 
com/ind 

arr.esc.c.fal 
20774 

Outros 
furtos 20803

Outros 
furtos 19357

7 

Furto ed 
com/ind 

arr.esc.c.fal 
19526 

Furto ed 
com/ind 

arr.esc.c.fal 
20491 Outro dano 20082 Outro dano 19858

Furto de 
veículo 

motorizado 
19993 Outro dano 17465 

Furto de 
veículo 

motorizado 
18340 Outro dano 16726

8 

Cond. taxa 
álcool => 

1,2g/l 
15910 

Cond. taxa 
álcool => 

1,2g/l 
15529

Ameaça e 
coacção 

12596 
Furto ed 
com/ind 

arr.esc.c.fal 
19781 Outro dano 18505

Furto de 
veículo 

motorizado 
17360 Outro dano 16977

Of. int. fís. 
negl. ac. 
viação 

15999

9 
Furto por 
carteirista 

14592 
Furto por 
carteirista 

13220
Cond. taxa 
álcool => 

1,2g/l 
12552 

Difamação, 
calúnia e 
injúria 

10976
Difamação, 

calúnia e 
injúria 

10332
Difamação, 

calúnia e 
injúria 

9528 
Of. int. fís. 

negl. ac. 
viação 

13864
Furto de 
veículo 

motorizado 
15542

10 

Condução 
sem 

habilitação 
legal 

13515 
Ameaça e 
coacção 12182

Furto por 
carteirista 12030 

Ameaça e 
coacção 10612

Cond. taxa 
álcool => 

1,2g/l 
10090

Of. int. fís. 
negl. ac. 
viação 

9345 
Difamação, 

calúnia e 
injúria 

8884
Outros 

contra vida 
sociedade 

11913

Fonte: Direcção-geral da Política de Justiça, SIEJ. Elaboração Própria, 2009 

 


