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resumo 
 
 

O crime é parte integrante da nossa sociedade. Hoje, quando se fala de crime, 
associa-se habitualmente este fenómeno a um problema localizado nos 
espaços urbanos. Nesse sentido, o grande espaço urbano é percepcionado 
como um elemento propiciador de práticas marginais, contribuindo desse 
modo para o aumento do sentimento de insegurança existente nas 
sociedades. Em função disso, amplia-se cada vez mais o discurso que apela a 
medidas de combate e prevenção do fenómeno criminal. Neste âmbito, e 
assumindo o Design um papel de crescente responsabilidade social, a 
prevenção situacional do crime no espaço urbano está intimamente ligada a 
este domínio do conhecimento. Neste trabalho, a partir do enquadramento do 
Design Against Crime, procurámos conhecer melhor a relação entre o crime, o 
espaço público e a prevenção situacional. Assim, esta dissertação inicia-se 
com uma parte teórica, na qual se aborda o crime, as teorias explicativas deste 
fenómeno, a prevenção situacional e o Design Against Crime. No plano 
empírico, desenvolvemos um estudo cujo objectivo principal consiste na 
análise do fenómeno criminal no contexto do espaço público urbano e das 
políticas de prevenção criminal, a partir das percepções do poder político local. 
Procurámos, desta forma, encontrar elementos que ilustrassem a prática do 
Design como forma de prevenção situacional do crime. Para esse efeito, 
entrevistámos dez responsáveis políticos de concelhos capitais de distrito de 
Portugal Continental. Em termos de resultados, verificámos que, apesar de a 
prevenção situacional ser uma abordagem considerada pelas autarquias, o 
Design Against Crime é totalmente inexistente como forma de redução das 
oportunidades para o crime. Por fim, reflectimos sobre as principais 
implicações dos resultados encontrados e traçámos algumas linhas 
orientadoras para futuras investigações. 
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abstract 
 

Throughout history crime has become part of developed societies. Today, 
when we talk about crime, this phenomenon is always associated to a problem 
centred on urban spaces. 
Crime reflects, over all, the vision of the city and the great urban space as a 
propitious/suitable element for criminal actions and thus contributing to the 
increase of the existing feeling of insecurity in society. Therefore, more and 
more appealing speeches appear so that authorities can fight and prevent this 
criminal trend from happening. Within this scope, and assuming that Design 
has an important role for demanding social responsibility, the prevention of 
crime starts to be intimately related to this field. 
Taking as basis the Design Against Crime, a relation among crime, public 
spaces and crime prevention is established. This study has been introduced by 
a theoretical part, in which crime, explicative theories of this phenomenon, 
crime prevention and the Design Against Crime are approached. From as 
empirical point of view, we have developed a study whose main objective 
consists of an analysis of the criminal phenomenon in urban public spaces and 
an appraisal of the politics for criminal prevention in different city areas, with 
regard to find arguments which support Design as a way of crime prevention. 
For this purpose ten responsible politicians of capital councils of district in 
continental Portugal have participated. After interviewing those ten participants, 
we verify that, although situational crime prevention is already carried out by 
local autarchies, the Design Against Crime is totally inexistent as a way to 
reduce criminal transgressions. Finally, we have reflected on the main 
implications of the results and traced some lines of orientation for future 
inquiries. 
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O principal objectivo desta dissertação consiste na análise da problemática 

da relação entre o espaço público urbano, o crime e os métodos de prevenção 

criminal, do ponto de vista dos responsáveis políticos, tentando encontrar 

argumentos que reforcem a prática do Design como forma de prevenção 

situacional do crime e a definição de um discurso político em relação à prevenção 

do crime. Assim, recorremos à cidade e à sua malha urbana para estudar o crime 

e a sua relação com o Design, na convicção de que a prevenção é mais um dos 

muitos vectores a ter em conta na complexidade de matérias que interessam aos 

responsáveis políticos. É esta perspectiva que adoptamos nesta dissertação e que 

tentamos analisar ao longo de todo o seu desenvolvimento. 

Como tal, pretendemos investigar as seguintes questões: (i) que tipo de 

crimes estão associados aos espaços públicos; (ii) de que forma o espaço público 

e a insegurança são percepcionados pelos responsáveis políticos; (iii) que ligação 

existe entre estes tipos de crimes e a forma como são projectados e construídos 

os espaços públicos; (iv) quais as medidas de combate à criminalidade e políticas 

de prevenção adoptadas; e (v) compreender como o aperfeiçoamento da forma 

de projectar (Design) poderá fornecer um ambiente urbano mais seguro e 

liberdade para os cidadãos. 

Esta dissertação pretende começar a preencher a ausência de 

conhecimento sobre os crimes que, ocorrendo nos espaços públicos, podem ser 

condicionados por políticas de projecto adequadas de prevenção do crime, 

reduzindo a oportunidade para o mesmo e devolvendo a sensação de segurança 

aos cidadãos. A sensação de segurança, liberdade e imunidade ao crime é um 

componente crítico da habitabilidade de uma cidade. Existindo, hoje, a visão da 

cidade e do grande espaço urbano como um elemento propício à prática do 

crime, que constitui, sem dúvida, um dos fenómenos que mais tem contribuído 

para um aumento da ansiedade e da insegurança existentes na sociedade, torna-

se pertinente produzir conhecimento aplicado a este sector. 

Com este intuito, iremos dividir esta dissertação em cinco capítulos.  

No primeiro capítulo, iremos proceder à definição de crime, à análise das 

estatísticas criminais, em termos de evolução do crime, distribuição geográfica por 
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distrito e por concelho e por categorias principais do crime. Será, ainda, analisado 

o conceito de espaço público, bem como a sua relação com a insegurança urbana, 

sendo aqui também abordados conceitos como o medo e a privatização do espaço 

público. 

No segundo capítulo, abordaremos a construção dos factores situacionais 

do crime, tentando estabelecer uma visão histórica entre a relação do crime com 

os espaços públicos das cidades, através da criminologia ambiental. Para tal, 

iremo-nos socorrer das teorias do espaço defensável e do Crime Prevention 

Through Environmental Design. 

No terceiro capítulo, iremos apresentar a Teoria da Escolha Racional e a 

Teoria das Actividades Rotineiras, que estiveram na origem da abordagem 

situacional do crime e que envolvem os princípios da oportunidade para o crime. 

Far-se-á referência às técnicas da prevenção situacional do crime, bem como às 

suas críticas. Evidenciar-se-ão, depois, que respostas têm sido dadas à 

problemática deste fenómeno, qual o papel que têm vindo a desempenhar as 

autoridades locais a nível europeu, e que medidas e directrizes são delineadas 

pela União Europeia ao nível da prevenção da criminalidade. 

No quarto capítulo, será efectuada uma abordagem do Design como uma 

disciplina que tem vindo, gradualmente, a sofrer uma evolução, no sentido de 

abranger áreas cada vez mais vastas, designadamente de responsabilidade social. 

É neste âmbito que será apresentado o Modelo do Socially Responsible Design, 

dentro do qual uma das áreas corresponde ao crime. Dentro desta 

responsabilidade social do Design, iremos apresentar as origens e os fundamentos 

do Design Against Crime, que consiste num programa de prevenção situacional do 

crime através do Design. Finalmente, iremos expor o Modelo do Ciclo de Vida do 

Crime e as dez fases do evento criminal que fazem parte do respectivo modelo. 

 No quinto capítulo, será apresentado o nosso estudo empírico. 

Começaremos por listar as questões de partida para o mesmo, tendo estas 

orientado a selecção da amostra e toda a metodologia adoptada. Far-se-á a 

descrição do instrumento utilizado e da amostra. De seguida, será explicado o 
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procedimento e como foi executada a análise de conteúdo. Por último, serão 

descritos e discutidos os resultados obtidos no nosso estudo. 

 Na última parte, iremos expor as principais conclusões retiradas do nosso 

estudo, sendo ainda apresentadas algumas sugestões para futuras investigações. 
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Criminalidade e espaço público 
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1. Introdução 

 

Criminalidade e segurança são termos em voga para exprimirem um certo 

mau estar que se vai perpetuando na vida quotidiana de uma grande parcela da 

população portuguesa.  

Já desde algumas décadas (da década de oitenta para cá), a criminalidade 

urbana, em especial, configura-se como um dos fenómenos que mais preocupa os 

cidadãos residentes nas médias e grandes cidades, passando a assumir-se como 

um factor estruturante de novos valores, de novas identidades, de novos espaços 

urbanos e de novas formas de apropriação dos mesmos, bem como de novas 

formas de sociabilidade (Pinheiro et al., 2001).  

Somado a outros fenómenos típicos da vida na metrópole (e.g., distribuição 

desigual de equipamentos de infra-estrutura urbana, espaços públicos de 

socialização e lazer insuficientes, forma de ocupação do solo, adensamento 

populacional, desemprego, economia da cidade, entre outros) o crime altera 

paisagens e comportamentos. Cada vez mais, as cidades assumem feições ditadas 

por uma "arquitectura do medo" (Ferreira, 1998).  

Segundo Ferreira, a cidade, outrora percepcionada como um espaço de 

maior segurança e de menor violência, onde as ainda incipientes forças de 

segurança pública tinham como função garantir a ordem e a segurança de 

pessoas e bens, vai cedendo lugar à cidade cada vez mais vasta, albergando uma 

população cada vez maior e mais diversificada. Assiste-se a uma mutação 

profunda nos espaços urbanos, derivada de uma crescente urbanização e de um 

desenvolvimento económico que facilitaram a aquisição e a difusão de bens, 

pouco vigiados e protegidos, que fizeram multiplicar as ocasiões de furto e de 

roubos.  

Diante desta arquitectura, os indivíduos e as instituições moldam os seus 

comportamentos à nova realidade e reorientam-se no sentido de conviver com o 

medo e a insegurança e sob a tensão e expectativa de serem vítimas de ofensas 

criminais. 
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 Neste contexto, parece importante reflectir sobre a importância que o crime 

tem na estruturação da forma de pensar e de sentir de toda a sociedade 

portuguesa. Torna-se, por isso, necessário analisar e identificar as principais 

características e tendências dessa mesma realidade. Para tal, iremo-nos debruçar 

sobre o conceito de crime, para posteriormente analisarmos as estatísticas 

criminais, a sua relação com o espaço urbano, e a influência que o crime tem no 

comportamento dos cidadãos e no espaço público das cidades. 

  

1.1 Definição de crime 

 

A pergunta “o que é o crime?” parece autorizar uma resposta simples e 

directa onde podemos meramente sugerir que o crime é, unicamente, algo que 

está contemplado na lei. Para aqueles que adoptam uma definição tão restrita, ou 

uma aproximação ao crime puramente legal, estudar a lei é suficiente para 

compreender o que a sociedade considera um comportamento anti-social. De um 

ponto de vista formal, crime é aquilo que a lei, criada de modo processualmente 

correcto, estabelece ou define como tal1.  

Este paradigma definitório, se é incontornável num Estado de Direito, na 

medida em que exprime um sentido de garantia resultante do princípio da 

legalidade2, é insuficiente para caracterizar e definir o que é o crime. 

Nomeadamente, não permite aceder às razões práticas (morais, éticas, 

pragmáticas) pelas quais são qualificados como crimes aqueles e não outros 

comportamentos. De facto, se considerarmos os amplos processos sociais que 

atribuem significado ao crime e ao seu controlo, antes de realizarmos uma 

interpretação literal, torna-se rapidamente aparente que há muito mais nesta 

                                                
1 Segundo a definição legal, o crime é «o conjunto de pressupostos de que depende a aplicação ao 
agente de uma pena ou de uma medida de segurança criminais» (Artigo 1º, n.º 1, alínea a) do 
Código de Processo Penal).  
2 «Só pode ser punido criminalmente o facto descrito e declarado passível de pena por lei anterior 
ao momento da sua prática (n.º 1). A medida de segurança só pode ser aplicada a estados de 
perigosidade cujos pressupostos estejam fixados em lei anterior ao seu preenchimento (n.º 2). 
Não é permitido o recurso a analogia para qualificar um facto como crime, definir um estado de 
perigosidade ou determinar a pena ou medida de segurança que lhe corresponde (n.º 3)» (Artigo 
1º do Código Penal). 



 8 

pergunta do que simplesmente a análise do Direito Penal. Uma definição dentro 

do espectro da lei contribui, de modo muito limitado, quer para a explicação do 

comportamento criminal e da sua distribuição na sociedade, quer para encontrar 

as respostas mais adequadas a dar ao problema do crime (Sani & Matos, 1998).  

Comummente traduzido como todo o acto que viola o Código Penal 

prevalecente na jurisdição em que ocorre e, obviamente, quando tal é 

devidamente provado, o crime assim entendido está dependente de uma 

valoração jurídica. Mas só alguns comportamentos são legislados como criminais, 

enquanto outros só violam as normas morais e sociais, e não propriamente as 

normas jurídicas. Para além disso, um acto não é crime se não houver sanções 

formais que o proíbam e se o ofensor não for encontrado, julgado e condenado. 

Com isto queremos dizer que são as formas de anti-normatividade que sustentam 

uma definição alternativa do conceito de crime, como englobando noções mais 

abstractas ligadas à violação de códigos morais e sociais, o que como 

consequência imprime à noção de crime um conceito de desviância3, de forma a 

abranger outro tipo de comportamentos (Muncie, 1996). Contudo, esta definição 

levanta, igualmente, alguns problemas na medida em que, por um lado, não há 

universalidade das normais sociais, mas sim um relativismo cultural e, por outro 

lado, a desviância é um conceito ambíguo pois refere-se a uma norma, cada vez 

mais difícil de encontrar (Muncie, 1996).  

Gostaríamos de acrescentar, ainda, às duas definições de crime até agora 

argumentadas, outras duas. Uma primeira definição que entende o crime como 

um facto de censura ideológica e outra definição que concebe o crime como um 

processo histórico. 

A análise do crime como um facto de censura ideológica, distingue dois 

grupos, designadamente o grupo dos que estigmatizam e o grupo dos 

estigmatizados (Sani & Matos, 1998). Esta abordagem defende que o crime é o 

produto de um certo poder sistemático e consistente de alguns grupos em 

detrimento de outros, isto é, um reflexo das relações de poder (e. g., económico, 

                                                
3 Comportamento desviante pode ser definido como todo o comportamento que viola as normas 
sociais (Hagan, 1994). 
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político, patriarcal). Está patente, portanto, um funcionamento da lei enquanto 

instrumento de controlo na medida em que a lei, elaborada pelos grupos que 

detêm o poder, é um meio e uma autoridade para criminalizar determinados 

comportamentos (Muncie, 1996). Assim, podemos dizer que o crime é aqui 

entendido como um processo de construção social, uma vez que resulta de um 

processo de interacção entre alguém que comete determinado acto 

(estigmatizados) e a polícia, os tribunais e os legisladores (os que estigmatizam).  

O crime pode, finalmente, ser conceptualizado como um processo histórico, 

na medida em que este está intimamente ligado à “lei criminal”, que evolui de 

acordo com os significados mutantes dos laços humanos e sociais (Sani & Matos, 

1998). Antes de um estatuto criminal estar contemplado, há uma infinidade de 

causas e eventos que conferem forma à concepção de um comportamento 

particular e influenciam as nossas decisões em como responder. Adicionalmente, 

muitas destas causas formam as nossas estratégias de resposta mesmo depois de 

o comportamento anti-social fazer parte do nosso léxico legal. O modo como a 

sociedade pensa sobre o crime e sobre os indivíduos julgados por práticas 

criminais influencia a lei e as penas administradas (Muncie, 1996). Desta forma, o 

conceito de crime encerra em si um significado indissociável de um contexto 

histórico, cultural e temporal pois o que é, hoje, inaceitável e condenável, já foi, 

noutro momento, considerado legítimo.  

De qualquer modo, a procura de uma definição para o crime coloca talvez 

mais dúvidas do que respostas claras e objectivas, sendo que cada uma das 

definições apresentadas tem pressupostos próprios que determinam o que é o 

crime.  

Em suma, o conceito de crime é indissociável do conceito de ordem social, 

pois aquilo que consideramos crime assentará na forma como consideramos que a 

ordem deve ser concebida e atingida. Se a definição baseada na lei é a mais 

reconhecida, será talvez porque traz vantagens ao proporcionar critérios 

objectivos de precisão e consistência (Dias & Andrade, 1992), pelos quais o crime 

pode ser reconhecido, facilitando assim a sua detecção. 
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1.2 A criminalidade no contexto urbano – análise das estatísticas criminais 

 

A evolução da criminalidade em Portugal é cada vez mais sentida pela 

população em geral. Entre nós, numa análise da evolução da criminalidade, 

Ferreira (1998) considera que já não é hoje fundamentada a asserção segundo a 

qual as taxas de criminalidade em Portugal são pouco elevadas, 

comparativamente com as dos outros países europeus. 

De acordo com dados do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério 

da Justiça (Tabela 1), em apenas seis anos, de 1998 a 2003, verificou-se um 

aumento consistente dos crimes participados às autoridades de 18%, assistindo-se 

a um ligeiro decréscimo (inferior a 1%) entre 2003 e 2004. 

 
Tabela 1 – Crimes registados pelas autoridades entre 1998 e 2004. 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Total geral 341 122 362 589 363 294 372 170 391 599 417 383 416 420 

 
Fonte: Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Justiça. 

 

Esta evolução é um salto brutal quando comparada à dos restantes países 

europeus e industrializados (e.g., no Reino Unido, esse crescimento foi de 6%). 

De 1998 para cá, e segundo o European Sourcebook of Crime and Criminal Justice 

Statistics (2003), Portugal, que se encontrava muito atrás nesta matéria, alcançou 

os níveis de delinquência verificados nas sociedades modernas ocidentais. Para 

tal, muito têm contribuído as grandes cidades que apresentam as mais elevadas 

taxas de criminalidade.  

De acordo com os registos efectuados em 2004 ocorreram, só nos distritos 

de Lisboa, Porto e Setúbal cerca de 50% do total dos crimes (Tabela 2). Ou seja, 

cerca de metade dos crimes ocorreram nos distritos de Lisboa, Porto e Setúbal, 

onde se situam as duas grandes áreas metropolitanas nacionais (de Lisboa e do 

Porto), num espaço que corresponde aproximadamente a 11% da área total do 

país, e onde reside 45% da população portuguesa. 



 11 

Tabela 2 – Crimes registados pelas autoridades policiais, por distritos e regiões, em 2004. 

 Crimes registados 
Incidência  
(por 1000 

habitantes) 
Total geral 4129964 37 
AVEIRO 26089 37 
BEJA 5141 32 
BRAGA 24854 30 
BRAGANÇA 4675 31 
CASTELO BRANCO 5637 28 
COIMBRA 14151 32 
ÉVORA 6733 39 
FARO 30352 77 
GUARDA 4225 24 
LEIRIA 17990 39 
LISBOA 110797 51 
PORTALEGRE 4017 31 
PORTO 65188 37 
SANTARÉM 14266 31 
SETÚBAL 36584 47 
VIANA DO CASTELO 7912 32 
VILA REAL 5971 27 
VISEU 9253 23 
AÇORES 10121 42 
MADEIRA 9040 37 

 
Fonte: Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Justiça. 

 
A criminalidade participada apresenta, assim, para além de uma elevada 

concentração territorial, uma elevada incidência nas áreas mais densamente 

povoadas e mais urbanizadas do território nacional. De facto, a criminalidade 

registada no concelho de Lisboa no ano de 2004 (47343 ocorrências) representa 

42% da criminalidade ocorrida no respectivo distrito, e no concelho do Porto, a 

criminalidade registada (16719 ocorrências) representa 26% da totalidade das 

ocorrências registadas ao nível do distrito (Tabela 3). Além disso, e segundo 

dados do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Justiça, verifica-se 

que, em todos os distritos do território nacional e no ano de 2004, os concelhos 

que mais contribuíram para a criminalidade aí registada foram precisamente as 

capitais de distrito. Desta análise não fazem parte os distritos de Faro, Setúbal e 

Portalegre, nos quais as maiores ocorrências se verificaram nos concelhos de 

Albufeira, Almada e Elvas, respectivamente.  

                                                
4 A este valor, correspondente à criminalidade registada pelas autoridades policiais, por distritos e 
regiões, no ano de 2004, acresce 3424 ocorrências não especificadas. 
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Tabela 3 – Crimes registados pelas autoridades policiais, por concelhos, em 2004. 

 Crimes registados 
Peso do concelho 
no distrito (%) 

AVEIRO 4416 17 
BEJA 1800 35 
BRAGA 7880 32 
BRAGANÇA 1988 43 
CASTELO BRANCO 2327 41 
COIMBRA 6398 45 
ÉVORA 4495 67 
FARO 3752 12 
GUARDA 1373 32 
LEIRIA 6437 36 
LISBOA 47343 43 
PORTALEGRE 863 21 
PORTO 16719 26 
SANTARÉM 2847 20 
SETÚBAL 8456 23 
VIANA DO CASTELO 3519 44 
VILA REAL 2060 35 
VISEU 3629 38 
PONTA DELGADA 3405 34 
FUNCHAL 4717 52 

 
Fonte: Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Justiça. 

 

Passando para a análise do tipo de crimes cometidos, verifica-se que, de 

todas as ocorrências registadas pelas autoridades policiais, a criminalidade 

portuguesa é caracterizada pela existência de um elevado número de crimes que 

têm como alvo bens patrimoniais (56% do total de ocorrências registadas), 

seguido dos crimes contra as pessoas (22%) (Tabela 4).  

 

Tabela 4 – Crimes registados pelas autoridades policiais, por grandes categorias. 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Contra as 
pessoas 

83173 80576 83050 84891 89474 97496 91364 

Contra o 
património 

193495 209124 213450 215528 227618 234294 232610 

Contra a vida 
em sociedade 

34282 37610 34248 35953 36598 43126 45222 

Contra o 
Estado 

2982 3318 3104 3663 4337 5413 5563 

Legislação 
avulsa 

27190 31960 29439 32133 33568 37051 41657 
 

Fonte: Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Justiça. 
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Tomando como referência a média dos registos efectuados pelas 

autoridades policiais entre 1998 e 2004, estima-se que tenham ocorrido, por dia e 

em média, 597 crimes contra o património e 239 crimes contra as pessoas. Estas 

categorias contêm uma considerável variedade de crimes, quer em termos de 

contexto como de seriedade, mas a grande maioria é dominada numericamente 

por apenas um ou dois tipos de crime. Por outras palavras, apenas cinco tipos de 

crime contribuíram para mais de 70% do total de crimes registados (Tabela 5).  

 

Tabela 5 – Crimes mais frequentes em Portugal, em 2004 

Crimes Ano 2004 

Furtos 176.566 
Ofensa à integridade física simples 41.566 
Danos 22.933 
Ameaça 16.095 
Roubo na via pública (excepto por esticão) 10.970 

 
Fonte: Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Justiça. 

 

De entre estes crimes, os furtos5 ocuparam um lugar de destaque na 

medida em que contribuíram para mais de 45% do total de crimes registados. As 

ofensas à integridade física simples6, ou seja, aquelas que, tendo sido provocadas 

voluntária e intencionalmente, não tiveram como consequências lesões físicas ou 

psíquicas irreparáveis, constituíram o segundo crime registado com mais 

frequência e contribuíram para 10% do total. O crime de dano7, que inclui actos 

tão diversos como os danos provocados intencionalmente em veículos automóveis 

ou em equipamentos urbanos, contribuiu, por sua vez, para cerca de 6% do total 

registado. O crime de ameaça8 constituiu o quarto tipo mais frequente, tendo 

                                                
5 O crime de furto define-se como «Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para 
outra pessoa, subtrair coisa móvel ou alheia…» (Artigo 203º, n.º 1 do Código Penal). 
6 O crime de ofensa à integridade física simples define-se como «Quem ofender o corpo ou a 
saúde de outra pessoa…» (Artigo 143º, n.º 1 do Código Penal).  
7 O crime de dano define-se como «Quem destruir, no todo ou em parte, danificar, desfigurar ou 
tornar não utilizável coisa alheia…» (Artigo 212º, n.º 1 do Código Penal). 
8 O crime de ameaça define-se como «Quem ameaçar outra pessoa com a prática de crime contra 
a vida, a integridade física, a liberdade pessoal, a liberdade e autodeterminação sexual, ou bens 
patrimoniais de considerável valor, de forma adequada a provocar-lhe medo ou inquietação ou a 
prejudicar a sua liberdade de determinação...» (Artigo 153º, n.º 1 do Código Penal). 
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contribuído para mais de 4%. Já o roubo9 na via pública (excepto por esticão), 

incluído nos crimes que afectam a estabilidade emocional e social dos cidadãos 

vitimados e que têm especial repercussão na opinião pública, contribuiu para 

cerca de 3% do total registado. 

Contudo, a análise da criminalidade nos seus vários aspectos e nas suas 

múltiplas vertentes é apenas uma análise da criminalidade registada. De fora fica 

uma parte – a criminalidade que não é denunciada, nem chega por qualquer outro 

meio ao conhecimento das instâncias formais de controlo social do crime. 

Esta situação levanta, desde logo, duas ordens de questões, amplamente 

debatidas pela criminologia: a questão da representatividade das estatísticas 

criminais oficiais na estrutura da criminalidade real e a questão da criminalidade 

oculta, expressão que inclui todo o crime completamente desconhecido das 

instâncias de controlo. Não se conhecendo a criminalidade oculta é difícil 

estabelecer o volume e a estrutura da criminalidade real, bem como apurar a sua 

representatividade social10. 

De entre as várias técnicas conhecidas para a aproximação à criminalidade 

real, destacamos os inquéritos de vitimação através dos quais se pretende 

conhecer da experiência das pessoas como vítimas de um crime, com o objectivo 

de identificar o volume de criminalidade, os tipos de crime onde se concentram as 

“cifras negras” e as razões da sua ocultação.  

Em Portugal são conhecidos os Inquéritos de Vitimação do Gabinete de 

Estudos e Planeamento do Ministério da Justiça, publicados em 1993 e 1995 

(Almeida, 1993; Almeida & Alão, 1995). No entanto, também estes inquéritos 

sofrem de limitações várias na aproximação à criminalidade real (Tabela 6), 

designadamente as que resultam da auto-selecção da informação pelas vítimas, 
                                                
9 O crime de roubo define-se como «Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para 
outra pessoa, subtrair ou constranger a que lhe seja entregue, coisa móvel alheia, por meio de 
violência contra uma pessoa, de ameaça com perigo iminente para a vida ou para a integridade 
física ou pondo-a na impossibilidade de resistir…» (Artigo 210º, n.º 1 do Código Penal). 
10 Segundo Dias e Andrade (1992), começou por se entender que a criminalidade conhecida 
reproduziria a estrutura da criminalidade real, o que permitiria, a partir das estatísticas criminais 
«fazer extrapolações em relação à criminalidade real». Contudo, «hoje encaram-se as coisas com 
maior cepticismo. Há razões para crer que, mais do que uma cópia da criminalidade real, a 
criminalidade estatística é o resultado de um complexo processo de refracção entre ambas, 
existindo um profundo desajustamento, tanto qualitativo como quantitativo». 
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por medo de represálias, por solidariedade para com o autor do crime ou da não 

representação pessoal de determinadas condutas como ilícitas (Ferreira, 1998). 

 

Tabela 6 – Principais motivos de não participação de um crime às autoridades. 

Motivos % 
A polícia não podia fazer nada 37 
O incidente não teve importância 32 
A polícia não se iria interessar 31 
Obrigaria a muitas maçadas e despesas 16 
Evitar publicidade sobre o incidente 10 
Receio de represálias 8 
Não simpatiza com a polícia 4 
Os tribunais aplicam penas leves 2 
Outros 11 

 
Fonte: Almeida e Alão, 1995. 

 

Os estudos apontam, ainda, os incómodos, a burocracia, a longa duração 

do processo e a ineficácia da justiça como factores desmotivadores da denúncia 

de um crime e que tendem a desencadear uma reacção de passividade nas 

vítimas, em especial nos casos da pequena e média criminalidade (Santos et al., 

1996). Estamos, portanto, perante uma não possibilidade de conhecer com 

exactidão o volume e a estrutura da criminalidade real. Como diz Maria Rosa 

Almeida (Almeida & Alão, 1995), «os eventos criminais escapam a toda a 

possibilidade de figuração exacta. Não os podemos conhecer senão em algumas 

das suas manifestações e sempre com o auxílio de um sistema de interpretação e 

de reconstrução do real» (p.9). 

Para se ter uma ideia da forte discrepância entre a criminalidade real e a 

criminalidade registada, partindo dos números do Inquérito de Vitimação realizado 

em 1994, calcula-se, para aquele ano, que a criminalidade conhecida representava 

apenas cerca de 28% da criminalidade real, o que significa a existência de “cifras 

negras” muito elevadas. 

Da análise efectuada, quer em termos de criminalidade conhecida com base 

em dados estatísticos, quer de criminalidade oculta conhecida através dos 

inquéritos de vitimação, podemos afirmar que o crime, até aos dias de hoje, se 

tem constituído especialmente como um fenómeno urbano. De facto, a elevada 
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concentração territorial do crime e a sua elevada incidência nas áreas mais 

densamente povoadas e mais urbanizadas do território nacional e a forte 

influência que os crimes contra o património e contra as pessoas têm na 

distribuição territorial da criminalidade em geral (Ferreira, 1998), colocam o crime 

preferencialmente em contexto urbano.  

Relativamente aos dados provenientes do inquérito de vitimação de 1994 

(Almeida & Alão, 1995), estes permitem-nos igualmente estabelecer uma ligação 

entre estes crimes e os espaços mais urbanizados. Contudo, apesar de não poder 

ser feita uma total comparação destes dados com os dados provenientes das 

estatísticas criminais do ano de 2004, poderemos ter uma análise da importância 

destes tipos de crime para aquele ano. De acordo com este inquérito, os dados 

apurados demonstram que a incidência territorial dos crimes de furtos ou roubos a 

pessoas em espaços públicos foi, substancialmente superior à média nacional, nas 

áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, e é nestas duas grandes áreas que as 

pessoas inquiridas revelam mais receios quanto à possibilidade de o seu 

património ser alvo de danos num futuro próximo (Almeida & Alão, 1995). Este 

estudo evidencia, ainda, que nos casos dos crimes de ofensas à integridade física 

simples e dos crimes de ameaça, estes apresentam uma incidência média em todo 

o território nacional com a excepção da área metropolitana do Porto onde esta 

incidência foi cerca de 50% superior à média nacional. 

 

1.3 Espaço público e insegurança urbana 

 

Depois de termos analisado a maior prevalência do crime em contexto 

urbano, torna-se pertinente analisar o espaço público e a forma como ele é 

percepcionado pelos cidadãos, pois o espaço público define a qualidade de uma 

cidade na medida em que indica a qualidade de vida das pessoas e a qualidade da 

cidadania dos seus habitantes (Jacobs, 1993). Importa, antes de mais, definir um 

conceito tão vasto como o espaço público. Uma definição demasiado abrangente 

poderia resultar num conceito nebuloso. Inversamente, defini-lo de forma estreita 

poderia excluir elementos importantes que, uma vez omitidos, resultariam numa 
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avaliação deficitária para a dissertação em causa. Falta uma definição clara de 

espaço público, patente em documentos oficiais que apresentam uma definição 

imprópria à medida que a propriedade e gestão dos espaços públicos sofre 

variações.  

As Normas Urbanísticas (Pardal, 1991), instrumento normativo e regulatório 

da prática do urbanismo em Portugal, apresentam uma definição pouco criteriosa 

de espaços públicos, identificando-os como espaços de domínio público, «todos 

aqueles que carecem de ser espaço livre e que possuem uma lógica intrínseca de 

uso público (…) podendo ser utilizados com equipamentos colectivos (…), têm 

uma gestão condicionada à sua utilização» (p 53). O contributo desta obra para a 

compreensão do conceito é manifestamente insuficiente, não indo mais além de 

uma referência de demarcação, pois o espaço público é mais que uma realidade 

física e tridimensional (Rapoport, 1978).  

Madanipour (1999) define o espaço público como as áreas que são 

fisicamente acessíveis a todos, onde estranhos e cidadãos podem entrar com 

muito poucas restrições. É esta noção de acessibilidade que falta em documentos 

oficiais. O espaço público deve ser entendido como todos os elementos do 

construído e não construído onde o público tem livre acesso, tratando-se de 

espaços livres e abertos com zonas públicas, onde ocorre movimento e actividade 

(Krier, 1985). O espaço público, para além do seu domínio público, pressupõe uso 

social colectivo, livre acesso e multifuncionalidade. O reconhecimento da sua 

adaptabilidade a usos diversos através do tempo – “espaços cambiantes” (Portas, 

1995). 

Nesse sentido, a cidade abunda de espaços públicos, em que o contacto 

comunicativo se regista não só de modo cómodo, mas também colocando os 

interlocutores, pelo menos em alguns perfis, numa situação de paridade (Mela, 

1999). A cidade é sobretudo o espaço público, e o cidadão não pode renunciar 

este espaço sem que perca vínculos sociais e valores culturais (Borja & Muxí, 

2003).  

Segundo Borja e Muxí (2003), o problema é que hoje existe medo desse 

espaço público. Não é um espaço protector, nem protegido. Em alguns casos nem 
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sequer está pensado para dar segurança, se não para cumprir com certas funções, 

noutros casos está ocupado pelas supostas “classes perigosas” da sociedade: 

imigrantes, pobres ou marginais. A sua debilidade aumenta o medo de uns e a 

marginalização de outros e a violência urbana sofrida por todos. Este medo é hoje 

da violência imprevisível que, ao fim e ao cabo, é a violência banalizada, a que 

pode surgir em qualquer momento (Imbert, 1992). 

Podemos definir o medo como um medo difuso, que permanece para lá dos 

acontecimentos que o provocaram, associando-o assim a uma sensação de 

angústia, ou de ansiedade sem objecto – a construção do sentimento de 

insegurança (Imbert, 1992).  

A insegurança tem merecido a atenção de vários investigadores (e.g., 

Imbert, 1992; Fernandes, 1994; Ferreira, 1998; Indovina, 2001; Machado 2004), 

e começa a ser próprio da ameaça que as cidades configuram, que a insegurança 

seja algo alojado no seu tecido – já não é como na urbe antiga, algo bem 

localizado e que vinha do exterior. É uma ameaça difusa onde o facto violento 

pode ocorrer a qualquer momento, inopinadamente. «O acontecimento disruptivo, 

a agressão, o facto que corta com o quotidiano a meio mergulhando-o no trágico, 

no absurdo, é um horizonte de possibilidade que torna qualquer cidadão em 

potencial vítima e o faz antecipar o acontecimento agressivo.» (Fernandes, 1994, 

p. 13). 

Convém salientar que quando se fala de insegurança, é importante ter em 

conta que pode haver uma discrepância entre a insegurança efectiva e os 

sentimentos de insegurança. Não é possível medir a insegurança de forma 

objectiva. Os sentimentos de insegurança são influenciados pelas experiências 

pessoais do indivíduo, pelo seu estilo de vida e pelo modo como decide interagir 

com o seu meio ambiente. Segundo Nasar e Fisher (1993) os sentimentos de 

insegurança, embora possam não indicar a ocorrência de crime, podem ter efeitos 

nocivos nos indivíduos e comunidades, limitando as suas actividades. A cidade, 

para além do seu espaço dominante, possui um intrincado de interstícios e 

traseiras, zonas tortuosas e obscuras, que mesmo para o autóctone local, aparece 

como um conjunto descontínuo de territórios impossível de sintetizar numa 
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imagem única (Fernandes, 1994). Daí que o domínio do meio seja importante para 

o sentimento de insegurança. A não familiaridade com o meio pode ser vista como 

uma das causas para o sentimento de insegurança, tendo alguns estudos 

demonstrado que, de facto, as pessoas têm tendência para olhar para o seu bairro 

ou casa como mais seguro do que os outros (Sani & Matos, 1998). Uma das 

razões para que a insegurança seja sentida deste modo reside numa permanente 

actualização de relatos de acontecimentos deste tipo, encenada no discurso dos 

mass media.  

Os mass media desempenham aqui um papel único na ampliação dos 

temas de conteúdo insecurizante. Partindo do princípio de que tais temas, desde o 

acto de pequena delinquência ao crime hediondo, desde as imagens de catástrofe 

ao acidente brutal e sem sentido, são dotados de especial noticiabilidade, os mass 

media procuram-nos e difundem-nos com regularidade quotidiana11.  

Contudo, não são os media a única fonte de informação das pessoas sobre 

o crime. Experiências directas, relatos interpessoais ou rumores12 são também 

relevantes, com um efeito tanto mais considerável quanto esta informação, mais 

próxima, tende a ser pormenorizada e mais contextualizada do que a fornecida 

pelos media e, como tal, mais influente na formação de juízos sobre o risco 

pessoal (Machado, 2004).  

Neste âmbito, existe uma procura pela segurança que leva a fechar o 

espaço público como se este fosse a causa da insegurança e do medo urbano 

(Indovina, 2002). Assistimos a diversos processos de privatização da cidade: 

grandes centros comerciais que tendem a acumular diferentes funções urbanas, 

bairros residenciais fechados a uso público, serviços de carácter público 

privatizados, inclusive a privatização da polícia (Noebel, 1999). Esta tendência 
                                                
11 Seria, seguramente, errado atribuir o “sentimento de insegurança” à exasperação operada pelos 
mass media de casos criminosos que atingem o imaginário das pessoas, mas pelo seu potencial de 
irradiação, reforçam a sensação de insegurança (Indovina, 2001). 
12 A psicologia social e a sociologia têm estudado o rumor. «Nasce e desenvolve-se para responder 
à necessidade de compreender acontecimentos importantes que não são claros quanto às suas 
consequências e que inquietam uma sociedade num dado momento da sua história (…) Na 
ausência de uma resposta científica ou de respostas oficiais, o rumor é o mercado negro da 
informação» (Bastenier, 1989). Instala-se em áreas onde o conhecimento é escasso, sendo a sua 
função fornecer explicações que apaziguam momentaneamente, uma vez que dá a ilusão de se 
estar a intervir no problema. 
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privatizadora tende a substituir, em certos campos, a relação objectiva entre o 

Estado e os cidadãos. A privatização do espaço público pode significar uma 

negação da cidadania e converter-se num factor de ruptura social (Borja e Muxí, 

2003). O espaço público é um mecanismo fundamental para a sociabilização da 

vida urbana. Os projectos e a gestão dos espaços públicos e equipamentos 

colectivos são uma oportunidade de produzir cidadania e uma prova do 

desenvolvimento da mesma. A sua distribuição mais ou menos igual, a sua 

concepção que articula ou fragmenta o tecido urbano, a sua acessibilidade e o seu 

potencial de centralidade, o seu valor simbólico, a polivalência, a intensidade de 

uso social, a sua capacidade para criar ocupação e fomentar novos “públicos”, são 

sempre oportunidades para promover direitos e obrigações sociais e cívicas 

(Madanipour, 1999). Estamos perante a “crise do espaço público”, um círculo 

vicioso entre abandono dos espaços públicos e a multiplicação da insegurança 

urbana (Borja, 2003). 

 

1.4 Criminalidade e espaço público – Síntese descritiva 

  

Na análise da problemática do crime, torna-se necessário definir este 

conceito. Como vimos, a sua definição carece de um consenso devido à existência 

de abordagens ou correntes diversas. Todavia, de todas as definições 

apresentadas – crime como violação da lei, crime como violação das normas 

sociais e morais, crime como censura ideológica e crime como construção histórica 

– a primeira será aquela que mais “adeptos” comporta pela sua objectividade. De 

facto, num Estado de direito, e sendo fundamental a garantia do princípio da 

legalidade, o conceito de crime está dependente da sua valoração jurídica, ou 

seja, o crime constitui todo o acto que viola o Código Penal prevalecente na 

jurisdição em que ocorre e, obviamente, quando é devidamente provado.  

No entanto, não podemos deixar de referir que o conceito de crime é 

indissociável do conceito de ordem social e moral, na medida em que existem 

determinados comportamentos não contemplados pela definição legal mas que a 

sociedade considera desviantes e anti-normativos. 
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 Na análise da criminalidade, socorremo-nos das estatísticas criminais para 

demonstrar que a criminalidade se encontra intrinsecamente ligada aos grandes 

centros urbanos. Os dados do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério 

da Justiça mostram, precisamente, que a maior parte das ocorrências tende a 

ocorrer nos distritos de Lisboa, do Porto e de Setúbal, e que são os concelhos 

capitais de distritos, na sua quase generalidade, que contribuem para a 

criminalidade registada no respectivo distrito. Ainda segundo a mesma fonte, os 

tipos de crimes mais frequentes são os crimes contra o património, seguidos dos 

crimes contra as pessoas. 

 Estes dados – maior prevalência do crime em centros urbanos e maior 

prevalência dos crimes contra o património e contra as pessoas – remetem-nos 

para uma outra análise: a relação entre espaço público e insegurança urbana. 

Definido o espaço público como uma área fisicamente acessível a todos e 

entendido como todos os elementos do construído e não construído, onde ocorre 

movimento e actividade, a cidade abunda de espaços públicos e pressupõe um 

uso social colectivo. O problema que se coloca, actualmente, é que o espaço 

público não é protector, nem está protegido, pelo que suscita medo desse mesmo 

espaço, o qual está associado a sentimentos de insegurança nos cidadãos.   

Neste âmbito, urge uma procura pela segurança. No entanto, qualquer 

intervenção deve estar amplamente fundamentada, através de uma adequada 

compreensão dos fenómenos, nomeadamente das causas que os desencadeiam. 

Assim, a compreensão dos factores causais do crime, designadamente dos 

factores situacionais, deverá ser parte integrante do processo de compreensão do 

crime e da sua ligação ao espaço urbano.  
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Capitulo II 

A construção dos factores situacionais do crime, em espaço urbano 
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2. Introdução 

 

Para compreender o fenómeno crime é necessário, antes de mais, atender 

às causas que o desencadeiam, pois somente com base numa fundamentação 

teórica se podem produzir programas ou estratégias de intervenção. Podemos 

dividir as abordagens causais do crime em biológicas, psicológicas, sociológicas e 

situacionais.  

Na década de trinta, surgiram as primeiras referências em favor de uma 

explicação psicológica do crime, através do estudo de quem pratica o crime. 

Assim, as abordagens psicológicas do crime defendem que são determinadas 

variáveis psicológicas que, isoladamente ou em conjunto, se encontram 

relacionadas com a psicopatia ou com traços das personalidades anti-sociais. 

Considerar que é a forma como a pessoa interpreta ou vivencia a generalidade 

das situações, enfatizando-se a reacção colérica, que determina o seu 

envolvimento em actividades anti-sociais (Berkowitz, 1962, cit. in Gonçalves, 

2000), ou que são as variáveis da aprendizagem aquelas que mais influência 

criminogénica têm ao nível da aquisição, realização e manutenção do 

comportamento criminoso (Feldman, 1977, cit. in Gonçalves, 2000), são apenas 

alguns exemplos dos pressupostos das teorias psicológicas do comportamento 

criminal.  

 As teorias sociológicas do crime surgem para romper com a ideia de que o 

crime “nasce” com a pessoa, marcando claramente a passagem do individualismo 

às causas sociais do crime. Várias questões, não respondidas pelas teorias bio-

psicológicas, estão na génese da abordagem sociológica do crime, 

designadamente como explicar as intensas variações nas taxas de crime, quer ao 

longo do tempo, quer entre os vários países, como explicar a sobrerepresentação 

dos grupos desfavorecidos entre os criminosos detidos, como explicar o crime 

corporativo e dos poderosos, que políticas criminais podem ser prosseguidas se 

considerarmos que o crime é determinado biologicamente ou por uma estrutura 

de personalidade imutável (Gonçalves, 2000).  
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Com o intuito de preencher as lacunas deixadas pelas teorias biológicas e 

psicológicas e de corrigir o retrato lateral das causas do crime, foram 

desenvolvidos vários estudos sobre a ecologia urbana do crime na cidade norte-

americana de Chicago, que deram origem à chamada “Escola de Chicago”. Surge, 

assim, a primeira teorização sociológica do desvio/delinquência. 

 

Para enquadrar esta dissertação com a disciplina da criminologia ambiental, 

parece importante, apresentar com um pouco mais de pormenor a problemática 

da dimensão espaço-temporal do crime, relacionando-a com as questões do 

âmbito de um campo disciplinar em que esta dissertação se insere: a cidade e os 

seus espaços públicos. Deste modo, neste capítulo vamos proceder à descrição 

das ideias que estiveram na base das principais investigações levadas a cabo 

nesta área da criminologia. Contudo, devemos frisar que não temos o objectivo de 

constituir uma síntese exaustiva das teorias que, nos últimos séculos, apoiaram 

este campo de investigação, mas apenas explicitar quais as ideias que constituem 

os pressupostos teóricos deste trabalho, enquadrando-os numa perspectiva 

histórica. 

 

2.1 A criminologia ambiental – uma breve história 

 

As preocupações na relação entre o crime e o local não são novas e têm as 

suas origens nos desenvolvimentos teóricos da Escola de Chicago. Esta é uma 

abordagem sociológica do crime na medida em que não coloca o foco da 

responsabilidade deste acto nos comportamentos desviantes do indivíduo, mas 

antes na relação entre este último e o local. Os investigadores da Escola de 

Chicago desenvolveram estudos sobre a ecologia urbana do crime, baseando-se 

para tal na cidade de Chicago, designadamente nos fluxos migratórios crescentes 

deste meio urbano. 

De entre vários estudos realizados pela Escola de Chicago, os que 

representam um importante contributo são os de Clifford Shaw e Henry McKay. 

Para Davidson (1981), estes são os investigadores que, aplicando a metodologia 
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da ecologia social, realizaram os estudos que representam o maior contributo para 

a investigação em criminologia que é desenvolvida por esta escola. No seu 

trabalho clássico “Juvenile Delinquency and Urban Areas”, Shaw e McKay (1942, 

cit. in Davidson, 1981) aplicam o modelo urbano de Burgess (Figura 1). 

 

Figura 1 – Modelo concêntrico das áreas urbanas, Burgess (1925) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Soomeren (1987) 

 

Este modelo defende que as cidades se desenvolvem segundo cinco anéis 

concêntricos. A zona central foi descrita como o distrito de negócios, não 

residencial, que era circundada por uma “zona de transição” onde fábricas e 

residências mais pobres eram mescladas, apresentando, por último, três áreas 

residenciais de afluência e status social crescente, à medida que nos afastávamos 

para as zonas mais periféricas. Postulou-se que os novos imigrantes mover-se-iam 

para as áreas residenciais mais baratas da cidade (para a “zona de transição”) e 

depois, à medida que se tornavam economicamente estabelecidos, migravam para 
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zonas periféricas. Isto seria um processo contínuo, tendo a “zona de transição” 

uma mobilidade residencial elevada e, por implicação, uma população 

heterogénea.  

Tendo aplicado este modelo zonal aos seus estudos empíricos, Shaw e 

McKay (1942, cit. in Davidson, 1981) focalizaram a sua observação sobre a 

heterogeneidade cultural e os constantes movimentos populacionais na “zona de 

transição”. A mobilidade económica está no cerne do processo descrito por estes 

dois investigadores, mas estes não colocam uma relação directa entre os factores 

económicos e as taxas de delinquência. Em alternativa, e apesar de a “zona de 

transição” ser caracterizada por privação económica e deterioração física, os 

autores colocam a tónica na instabilidade e na fragmentação cultural da população 

como factor de delinquência nesta zona.  

Foram estes factores que influenciaram a delinquência através de um 

processo que foi apelidado de “desorganização social”. Para eles, a 

desorganização social refere-se à incapacidade das comunidades locais de fazer 

com que os seus moradores assumam valores comuns ou equacionem problemas 

comuns. Assim, se a organização social de uma determinada comunidade depende 

do envolvimento da maior parte dos membros que a compõem em relação aos 

problemas públicos ali identificados por eles, Shaw e McKay não deixam de 

enfatizar os costumes, normas, metas e valores da comunidade local, levando em 

consideração a importância das instituições locais (e.g., família, igreja, etc.), 

responsáveis pela socialização dos moradores no sistema de crenças culturais. 

Contudo, nos anos sessenta, surgem algumas críticas às investigações 

efectuadas pela Escola de Sociologia de Chicago e ao modelo da “desorganização 

social”: se existe uma conclusão consensual (a delinquência tende a concentrar-se 

em áreas com características particulares, que são, de um modo geral, as mais 

degradadas e onde habitam as populações mais desfavorecidas), existe também a 

emergência de dúvidas (Brantingham & Brantingham, 1981): (i) em relação à 

tendência para confundir a residência do criminoso com o local do crime, tratando 

ambos os dados como idênticos, (ii) em relação à mudança disciplinar de ênfase, 

ou seja, modelos como o da abordagem da “desorganização social” são modelos 
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macrossociológicos que se referem a propriedades de grupos. Isto quer dizer que 

eles presumem a existência de uma dinâmica importante, ao nível da comunidade, 

que se relaciona ao crime e que não é uma mera rectificação dos processos 

motivacionais individuais, e (iii) por último, a fiabilidade dos dados oficiais do 

crime e da residência dos criminosos.  

É diante destas críticas à abordagem espacial dos problemas da 

criminologia, que surge a reunião das disciplinas da criminologia e do urbanismo.  

 

2.1.1 A abordagem dos problemas urbanos 

 

O livro “The Death and Life of Great American Cities” (Jacobs, 1961) tem 

subjacente a ideia de que o crime não está associado às características pessoais 

de quem o comete, tal como defendem teorias anteriormente apresentadas. 

Contém, no entanto, uma ideia inovadora uma vez que coloca a tónica no 

enquadramento urbano da vítima e no papel do meio urbano como mecanismo de 

controlo da criminalidade. 

Jane Jacobs (1961) parte do pressuposto de que a cidade, enquanto 

aglomerado de pessoas que não se conhecem, apresenta duas características 

fundamentais: a insegurança e o crime. Contudo, a autora defende que a 

problemática do crime não se deve à densidade populacional dos bairros 

habitacionais nem às camadas sociais das populações, mas antes à inoperância 

dos mecanismos de auto-protecção da cidade. 

Segundo Jacobs (1961), a segurança do espaço público depende mais da 

vigilância e protecção involuntária dos seus utentes, do que da presença da 

polícia, sendo para isto necessárias cinco condições: (i) uma clara demarcação 

entre espaço privado e espaço público; (ii) uma utilização contínua e permanente 

do espaço público pela população; (iii) uma tendência de vigilância natural do 

espaço público pelos utentes dos edifícios que o envolvem; (iv) um sentimento de 

posse do espaço público por parte da população; e (v) uma consciência 

comunitária que permita a formação desse sentimento de posse e transmita uma 

sensação de confiança, assegurando a existência de um apoio em caso de perigo.  
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Com estes desenvolvimentos, a área de investigação sofreu um desvio para 

as questões do urbanismo. A “imaginabilidade” (Lynch, 1960) da cidade foi 

também uma importante área de investigação que transformaria a forma como os 

urbanistas e investigadores sociais abordariam o desenho urbano.  

Lynch (1960), Jacobs (1961), Angel (1968) e Cullen (1971) providenciaram 

as bases desta teoria, mas foi com duas abordagens distintas da investigação 

nesta área disciplinar que elementos específicos do desenho urbano foram 

associados a uma redução da criminalidade: “Crime Prevention Through 

Environmental Design” (Jeffery, 1971) e “Defensible Space: Crime Prevention 

Through Urban design” (Newman, 1972), Apesar de terem escalas de abordagem 

diferentes (escala do desenho urbano, em Jeffery, e do edifício, em Newman), 

ambas representam a continuidade desta nova visão do objecto da criminologia 

ambiental, que transporta a atenção do criminoso para o evento criminal. 

Estas novas abordagens não se interrogam sobre a causa das motivações 

criminosas, mas encaram que, apesar de alguns indivíduos serem portadores de 

uma certa motivação para a ofensa, o facto de cometerem ou não um crime pode 

resultar de outros factores, tais como as características físicas do meio urbano. 

Assumindo como objectivo de estudo a maneira como estas características podem 

ou não facilitar a ocorrência de uma ofensa, estes autores contribuem para uma 

nova abordagem das questões do controlo do crime. 

Jeffery (1971) partiu do pressuposto de que o homem é um produto do 

meio onde se insere e, para tal, estudou as características físicas desse meio que 

proporcionavam a actividade delinquente. Argumentou que os sociólogos tinham 

exagerado consideravelmente as causas sociais do crime, tais como a pobreza 

relativa e as influências subculturais, e tinham negligenciado determinantes 

biológicos e ambientais, e que a prevenção deveria ser focalizada em factores 

relacionados à biologia do crime. 

Apesar de se poder considerar como seguidor da mesma linha de 

investigação, o estudo de Newman (1972) foi uma resposta aos números elevados 

em termos de criminalidade urbana nos Estados Unidos da América.  
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Newman (1972, p.2) reivindica que o “Defensible Space” é «um meio para 

reconstruir o espaço habitacional das nossas cidades, para que este espaço volte a 

ser seguro, e controlado não apenas pela polícia, mas também pela própria 

comunidade que partilha um espaço comum». Esta alternativa implica que o 

desenho urbano seja um importante factor causal em termos de criminalidade, e 

que seja responsável por impedir ou facilitar ao ofensor a possibilidade para o 

crime. “Defensible Space” para Newman (1972) «…é um termo alternativo para a 

utilização de mecanismos – barreiras simbólicas e reais, definição de áreas de 

influência e melhoramento das oportunidades para a vigilância – que associados 

resultam num espaço controlado pelos residentes» (p.3).  

Há quatro elementos do “espaço defensável” que actuam individualmente 

ou em conjunto na criação de um espaço seguro. Primeiramente, o espaço físico 

que pode determinar zonas de influência territorial, que transmitem uma noção de 

posse e, por isso, uma preocupação de propriedade entre os residentes. 

Seguidamente, o desenho urbano que pode ser utilizado para desenvolver 

oportunidades de vigilância para os residentes e os seus agentes (Figura 2). Em 

terceiro lugar, o Design que pode influenciar a percepção de um projecto, 

melhorando a imagem global em termos de isolamento e estigma. E, finalmente, o 

espaço envolvente que pode ser severamente influente e afectar a segurança das 

iniciativas locais (Newman, 1972). 

 

Figura 2 – Territorialidade reforçada pela visibilidade 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Soomeren (1987) 
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Estes quatro elementos traduzem a territorialidade latente e o sentido de 

comunidade dos habitantes, numa responsabilidade para assegurar e manter uma 

comunidade segura, produtiva e bem gerida. Esta teoria representa, também, 

uma mudança de escala de análise, a primeira “micro-abordagem” dos problemas 

da relação entre o crime e o meio urbano. Newman (1972) estuda as 

características arquitectónicas dos edifícios como catalisadores do sentimento de 

posse e da apropriação dos seus espaços pelos seus moradores. 

 Desde os trabalhos de Jeffery (1971) e Newman (1972) que as abordagens 

do crime em espaço urbano evoluíram para uma subdivisão dentro da 

criminalidade. Os anos setenta e oitenta foram testemunhas de uma emergente 

“geografia do crime”, que provou uma ecologia social do crime e enalteceu a 

localização, o espaço e a territorialidade como o seu foco (Pyle, 1974; Harries, 

1974; Davidson, 1981).  

É dado um novo impulso às relações entre o homem e o espaço urbano, a 

partir do desenvolvimento da Psicologia Ecológica e da Psicologia Ambiental 

(Gonçalves, 2000), patente no livro “Environmental criminology” (Brantingham & 

Brantingham, 1981) que contribuiu de forma fundamental para o nascimento da 

perspectiva que é hoje vulgarmente referida de “Criminologia Ambiental”. 

Partindo de uma confiança na fiabilidade das estatísticas criminais13, 

Brantingham e Brantingham (1981) iniciam uma nova abordagem da problemática 

da criminologia ambiental, procurando novos processos explicativos dos padrões 

de incidência criminal encontrados. Concluindo que o crime não é um resultado 

directo da motivação dos criminosos e que, para além de ser influenciado pela 

forma urbana (como defendiam Jeffery e Newman), também o é por outros 

mecanismos de percepção de oportunidades, tais como a mobilidade do criminoso 

e os seus mapas cognitivos de distribuição de vítimas atractivas. Salientando a 

necessidade de compreender as diferenças entre os diversos tipos de crime, 

defendem que os criminosos não escolhem o local onde o praticam de forma 

                                                
13 «Na ausência de dados que provem o contrário, os criminologistas podem e devem encarar as 
estatísticas oficiais como uma amostragem valida e fiável da real incidência de actos criminosos» 
(Brantingham & Brantingham, 1981, p. 23). 
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aleatória, e que é possível prever a distribuição espacial do crime e explicar as 

suas variações no meio urbano, através do estudo da estrutura espacial desse 

meio e da forma como os seus habitantes interagem com ele.  

Para a criminologia ambiental, o evento criminal é definido como tendo 

cinco dimensões: espaço, tempo, lei, ofensor, alvo ou vítima. Sendo estas cinco 

componentes uma condição necessária e suficiente, a existência de apenas quatro 

componentes não constitui um incidente criminoso (Brantingham & Brantingham, 

1981). Para tal, os criminologistas ambientais examinam o lugar e o tempo em 

que o crime aconteceu, estão interessados no uso do espaço, padrões de tráfego, 

no urbanismo, e nas actividades e movimentos diários das vítimas e dos 

ofensores. Neste âmbito, a criminologia ambiental, é o estudo do crime, da 

criminalidade e da vitimação porque estes três factores se relacionam, primeiro, a 

lugares particulares e, seguidamente, à forma como os indivíduos e as 

organizações alteram as suas actividades. 

Com isto, os defensores da criminologia ambiental enalteciam o facto de 

que o crime não é distribuído de forma uniforme por toda a cidade, existindo 

locais de maior incidência do crime e outros com total ausência de tais actos 

(Herbert & Hyde, 1985).  

Poderemos dizer que o autóctone local usa este conhecimento na sua rotina 

diária, evitando algumas zonas da cidade em detrimento de outras. As suas 

escolhas em termos de aglomerados habitacionais, escolas, lojas, ruas e espaços 

recreativos, são orientados parcialmente pelo entendimento de uma maior ou 

menor possibilidade de virem a ser vítimas.  

Segundo Eck e Weisburd (1995), apesar de podermos analisar este 

comportamento à luz de um maior receio de certos indivíduos, face a 

determinadas áreas da cidade, podemos também concluir que esse receio não se 

distribui por todas as áreas da cidade do mesmo modo, reflectindo que o 

entendimento da incidência do crime não é geograficamente constante.  

Estas áreas de maior incidência do crime são comummente chamadas de 

“Hot spots”. Apesar de não existir uma definição precisa de “hot spots”, Sherman 

(1995) define-os como pequenos locais em que a ocorrência de crimes é tão 
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frequente que os tornam previsíveis. Estudos sobre “hot spots” têm recebido uma 

crescente atenção nos últimos anos (e.g., Nasar & Fisher, 1993), e segundo 

Sherman (1995), o crime concentra-se aproximadamente seis vezes mais em 

locais do que em indivíduos, daí a importância da questão “onde aconteceu?” 

como da questão “quem cometeu?”. 

Neste âmbito, tem emergido recentemente uma nova abordagem à 

prevenção criminal em espaço urbano, através das renovadas teorias do “Crime 

Prevention Through Environmental Design” (CPTED) (Cisneros, 1995). 

 

2.1.2 CPTED – uma revisão do pensamento moderno 

 

De todas as mudanças que se efectuaram até ao nascimento da 

criminologia ambiental, a teoria que ainda permanece nos dias de hoje é a do 

“Crime Prevention Through Environmental Design” – CPTED. Apesar de totalmente 

diferente das premissas iniciais defendidas por Jeffrey, o CPTED emergiu como 

uma perspectiva sócio-ecológica dentro da criminologia e do urbanismo. Neste 

âmbito, focaliza-se na «identificação das circunstâncias do ambiente físico e social 

que fornecem oportunidades para actos criminais (…) e na alteração dessas 

circunstâncias de modo a que nenhum crime ocorra» (Brantingham & Faust, 1976, 

p.289), bem como em locais onde os crimes ocorrem e em técnicas para reduzir a 

vulnerabilidade desses locais (Taylor & Harrell, 1996), porque a sua premissa 

central é que o crime pode ser facilitado ou bloqueado por características do 

ambiente físico (Clarke, 1995). 

Tendo como objectivo impedir ocorrências criminais, o CPTED é 

conceptualmente diferente das estratégias reactivas utilizadas por polícias, 

tribunais e sistemas prisionais (Wallis, 1980). 

Apesar do CPTED envolver geralmente a alteração do espaço urbano para 

reduzir as oportunidades para o crime, focaliza-se também noutros campos, 

incluindo a redução do medo do crime, o aumento da qualidade estética de um 

ambiente, e o aumento da qualidade de vida para o cidadão, especialmente por 
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reduzir a propensão do ambiente físico para suportar o comportamento criminal 

(Clarke, 1995; Crowe, 2000). 

 

Figura 3 – Principais estratégias do CPTED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Moffat (1983) 

 

Nos dias de hoje, as principais estratégias do CPTED assentam em seis 

pilares (Moffat, 1983): 

 (i) a territorialidade, que é baseada na suposição de que os indivíduos 

protegem os locais que consideram seus e possuem e desenvolvem respeito pelo 

território de outros, é um conceito dirigido ao reforço de noções de propriedade e 

de um "sentido de posse" nos legítimos utilizadores do espaço. Deste modo, 

reduzem-se as possibilidades para cometer um crime, desencorajando utilizadores 

ilegítimos. Esta estratégia inclui o uso de barreiras simbólicas (e.g., símbolos) e 

barreiras reais (e.g., cercas ou projectos que claramente definem e delineiam 

espaços privados dos espaços públicos) (Crowe, 2000); 

(ii) a vigilância natural, que limita a possibilidade da ocorrência de um 

crime, através de iniciativas que incrementam a percepção de que um indivíduo 

pode ser visto. Se os ofensores se apercebem que podem ser observados, a 

ofensa poderá ser menos provável, dado o aumento potencial de uma intervenção 

ou apreensão (Painter & Tilley, 1999). A vigilância ocorre através da colocação de 
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características físicas e de indivíduos, de forma a maximizar a visibilidade e a 

interacção social entre os habitantes de um espaço privado ou público;  

(iii) o controlo de acesso, que limita a ocorrência de um crime, através de 

um acesso bloqueado a potenciais alvos, e criando uma percepção de risco 

elevado para os ofensores; 

(iv) a manutenção, e uma imagem positiva do ambiente construído, 

assegura que este ambiente continue a funcionar eficazmente e a transmitir sinais 

positivos a todos os cidadãos (Eck, 1997). O significado da manutenção e imagem 

do ambiente construído e do efeito que isto pode ter no crime e nos sentimentos 

de insegurança têm sido reconhecidos (Lynch, 1960) e alcançaram novos 

contornos através da teoria “Broken Windows” de Wilson e Kelling (1982). Esta 

tese sugere que se pode esperar uma determinada sequência de eventos, na 

deterioração de uma zona: a evidência de deterioração (e.g., janelas quebradas, 

lixo acumulado, exteriores de edifícios deteriorados) em certas zonas, que 

permaneçam durante um longo período de tempo, causa uma maior 

vulnerabilidade nos indivíduos que aí vivem ou trabalham. Estes indivíduos 

tornam-se menos interventivos na manutenção da ordem pública e na reabilitação 

do espaço deteriorado. Como resposta, intensificam-se actividades de vandalismo 

e o local transforma-se num espaço vulnerável, colocando os residentes numa 

situação de medo. Segundo Crowe (2000), o espaço urbano pode afectar a 

criminalidade, mas é também a gestão e a manutenção desse espaço que pode 

influenciar o crime e os sentimentos de insegurança. Deste modo, a manutenção é 

uma expressão de propriedade. A deterioração indica menos controlo e uma maior 

tolerância à desordem; 

(v) suporte de actividades, envolve o incentivar de padrões de actividades 

no uso do espaço público. Crowe (2000) nota que esta geração de actividades 

procura colocar inerentes actividades “inseguras” (e.g., levantamentos de 

dinheiro) em locais “seguros” (e.g., locais com elevado índice de actividades e de 

oportunidades de vigilância). Similarmente, actividades “seguras” servem de 

atracção para que os cidadãos possam agir para bloquear a presença de 

criminosos; 



 36 

(vi) reforço do alvo, que aumenta o esforço do ofensor para cometer um 

crime. O reforço do alvo é a abordagem mais tradicional à prevenção do crime. 

Focaliza-se em negar ou limitar o acesso a um alvo pelo uso de barreiras físicas, 

tais como cercas, portas, fechaduras, alarmes electrónicos, etc. Crucialmente, o 

uso excessivo desta estratégia pode criar uma “sociedade fortaleza”, por meio de 

que os cidadãos se coloquem por trás destas barreiras físicas, e a capacidade de 

auto-patrulhamento do ambiente construído é prejudicada, indo contra às 

estratégias do CPTED que se baseiam sobretudo na vigilância natural, na 

territorialidade, na manutenção e controlo de acesso (Cozens, 2002). 

 

2.2 Factores situacionais do crime em espaço urbano – Síntese descritiva 

 

As investigações levadas a cabo por Shaw e McKay (1942), no âmbito da 

Abordagem Sociológica do Crime, basearam-se no conceito de “modelo 

concêntrico das áreas urbanas” de Burgess (1925) e pretenderam analisar os 

fenómenos de integração de grupos sociais. Surge, deste modo, o conceito de 

“desorganização social” que resulta de movimentos migratórios e da consequente 

falta de integração das pessoas na comunidade local que, por sua vez, culmina na 

propensão destas para o comportamento desviante.  

 Este fenómeno pode, igualmente, ocorrer no interior dos espaços urbanos. 

A migração de pessoas, por força do realojamento, de áreas pericentrais da cidade 

para áreas periféricas da mesma exige a adaptação a mecanismos urbanos e 

relacionamentos sociais totalmente novos e, muitas vezes, perturbadores. Este 

movimento migratório é, portanto, responsável pela fragilização das defesas 

naturais da cidade contra o crime (Jacobs, 1961).  

 Apesar de as teorias de Jacobs serem aplicáveis em espaços urbanos 

dinâmicos, é contudo com os conceitos do “Crime Prevention Through 

Environmental Design” de Jeffery (1971) e do “Defensible Space” de Newman 

(1972) que o desenho urbano passa a ser um importante factor causal em termos 

de criminalidade. Com estes autores nascem os conceitos de territorialidade e 
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espaço público, e a ideia de que o desenho urbano é responsável por impedir ou 

facilitar ao ofensor a possibilidade para o crime. 

  Por último, a recuperada confiança na estatística dos investigadores dos 

anos oitenta da criminologia ambiental, e a necessidade de integrar as cinco 

dimensões do crime - espaço, tempo, lei, ofensor e vítima ou alvo (cf. 

Brantingham &  Brantingham, 1981) – redireccionaram a criminologia ambiental 

enquanto disciplina, após a falência dos modelos de investigação da Escola de 

Sociologia de Chicago e do “Defensible Space”.  

Neste âmbito, a nova abordagem do CPTED nasce segundo Clarke (1995) 

num declínio de interesse das ideias defendidas por Jeffery e Newman. As ideias 

deterministas de Newman que, como quase todas as tentativas de estabelecer 

regras gerais, tendem a tomar a parte pelo todo e a generalizar conclusões 

apoiadas por um conhecimento parcial, eram vistas como abordagens simplistas 

no domínio da criminologia, pois negligenciavam causas sociais importantes. Para 

além disso, investigações na área do CPTED, não estavam a ser muito eficazes e 

alguns criminologistas começaram a questionar se as causas do crime estavam 

para além do controlo do CPTED (Clarke, 1995). Inicialmente, o CPTED era 

rejeitado pelos criminologistas, sobretudo porque as ideias de Jeffery e Newman 

não eram coincidentes com as ideias da maioria dos criminologistas norte-

americanos.  

Nos Estados Unidos da América, a criminologia é principalmente um ramo 

da Sociologia, portanto não é surpreendente que os factores sociais sejam vistos 

geralmente como os mais importantes em termos de causalidade do crime 

(Clarke, 1980). Oscar Newman não era um investigador social, mas sim um 

arquitecto, e como tal era encarado como ignorante em termos de investigações 

criminólogas (Clarke, 1980).  

Estas críticas, juntamente com medidas falhadas do CPTED, conduziram 

Murray (1994) a reivindicar que não existe nenhuma estratégia global que possa 

reduzir o crime pela alteração do espaço urbano, e que tudo depende de uma 

situação específica. Esta leitura veio dar origem à teoria da prevenção situacional 

do crime (Clarke, 1995). Grande parte da investigação que tem vindo a ser 
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desenvolvida entre o crime e o espaço urbano tem sido conduzida sob a rubrica 

da prevenção situacional do crime e muitas das teorias que agora sustentam o 

CPTED, e que fizeram desta teoria uma abordagem do crime respeitável pelos 

criminologistas ambientais, foram desenvolvidas por investigadores associados à 

prevenção situacional do crime (Clarke, 1995).  
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A Prevenção Situacional do Crime 
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3. Introdução 

 

Na década de cinquenta, a criminalidade foi considerada como algo 

vinculado à condição médica – causada pela privação social e emocional, por 

perturbação psicológica ou por questões físicas do ambiente do ofensor – que 

afectava um pequeno número de indivíduos, requerendo, assim, algum tipo de 

tratamento (Maguire, 1997). Esta fixação nas causas predisposicionais do 

comportamento, em termos patológicos dos indivíduos (a noção de que uma 

pessoa com determinadas características de personalidade irá sempre ofender) foi 

substituída por investigações recentes que demonstram que muitos ofensores não 

são psicologicamente anormais, e que o comportamento criminal não é um 

monopólio de indivíduos pobres, psicologicamente perturbados e privados de laços 

sociais.  

Dentro do campo da criminologia académica, assistiu-se à passagem das 

abordagens da predisposição (biológicas e psicológicas) para explicações 

situacionais do crime. A teoria situacional baseia-se na suposição que os 

indivíduos escolhem cometer um crime e que a decisão para ofender é 

influenciada por factores situacionais. Com isto queremos dizer que o 

comportamento individual é o produto de uma interacção entre a pessoa e o local, 

prevalecendo as características importantes de cada local, que ajudam a traduzir 

inclinações criminais em ofensas.  

A preocupação com as inclinações criminais produziu um retrato lateral das 

causas do crime, que tem vindo a ser corrigido por investigações no âmbito da 

criminologia ambiental, que demonstram como alguns locais fornecem mais 

oportunidades para o crime do que outros. Por outro lado, há uma infinidade de 

causas possíveis para a explicação dos eventos criminais. Algumas causas são 

remotas, tais como o abuso na infância que produzem traumas e consequentes 

distúrbios na adolescência, ou a mudança estrutural e tecnológica que introduz 

oportunidades completamente novas para o crime. Outras causas são mais 

directas, designadamente a presença de um ofensor motivado numa situação 

apropriada para cometer um crime. É esta circunstância imediata que envolve o 
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evento criminal – o ofensor na situação – que dá forma à etapa final em que todas 

as múltiplas causas, estruturais, sociais e psicológicas, do evento criminal devem 

inevitavelmente convergir (Eklbom, 1997). 

 Neste âmbito, nos dias de hoje, a prevenção do crime é dividida pelas 

abordagens focalizadas nas vítimas e pelas abordagens focalizadas nos ofensores. 

Estas abordagens podem ser sumariadas da seguinte forma: 

 
 Redução de oportunidades: que tornam o crime mais difícil, através de um 

maior risco e de uma menor recompensa para os potenciais ofensores – 

geralmente focalizado em vítimas potenciais;  

 Desenvolvimentos sociais: reduzindo os factores sociais que aumentam a 

predisposição de um indivíduo para se tornar um ofensor persistente – 

geralmente focalizado em ofensores potenciais. 

 
A prevenção situacional do crime centra-se na redução das oportunidades, 

porque independentemente da inclinação criminal de cada um, ninguém comete 

um crime sem superar as exigências físicas do espaço. Como a oportunidade para 

o crime é uma condição necessária para que este ocorra, a oportunidade é, ela 

também, uma forte causa da criminalidade. Segundo Clarke (1992), nenhuma 

causa do crime é suficiente para garantir a sua ocorrência. Contudo, a 

oportunidade, acima de todas as outras, é uma causa necessária e pode, 

consequentemente, ser apelidada como a principal raiz do crime. 

Deste modo, iremos analisar as questões situacionais e a sua prevenção e, 

como tal, compreender que o comportamento individual não é só uma questão de 

motivação, mas também de oportunidade. Para além disso, veremos que “a 

oportunidade faz o ladrão” é muito mais do que apenas um velho provérbio na 

medida em que tem implicações importantes para a prática do crime. 

 

3.1 Crime: uma questão de oportunidade 

 

As teorias da oportunidade defendem que o comportamento criminal 

frequentemente reflecte a exploração das oportunidades percebidas pelos 
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ofensores e pode, geralmente, ser compreendida em termos do número de alvos 

disponíveis para o crime (Fattah, 1993).  

Cook (1986) define as teorias da oportunidade como a interacção das 

vítimas e dos ofensores em relação aos alvos que são entendidos pelos ofensores 

como "oportunidades" quando são atractivos, pela elevada recompensa e pelo 

pouco risco. 

Estas teorias partem do pressuposto de que o evento criminal suporta uma 

escolha racional dos criminosos (Cornish & Clarke, 1986). Baseiam-se na ideia de 

que a maior parte do comportamento humano deve ser compreendida como uma 

escolha racional e que os criminosos escolhem o crime baseando-se nos custos e 

benefícios relativos do crime (Jeffery & Zahm, 1993).  

As teorias da oportunidade são suportadas por diversos estudos 

relacionados com o crime, onde se incluem a Teoria da Escolha Racional e a 

Teoria das Actividades Rotineiras (Felson & Clarke, 1998). Cada uma destas 

teorias será discutida neste estudo. 

 

3.1.1 A Teoria da Escolha Racional 

 

Os nomes que estão associados ao desenvolvimento da Teoria da Escolha 

Racional são Derek Cornish e Ronald Clarke (Clarke & Cornish, 1985; Cornish & 

Clarke, 1986; Felson & Clarke, 1998).  

Nas décadas de sessenta e setenta, Cornish e Clarke (1987) trabalharam 

num projecto de investigação que envolvia uma análise dos efeitos dos 

tratamentos institucionais em delinquentes. Os investigadores questionaram se os 

tratamentos tinham tido algum impacto a longo prazo no comportamento dos 

delinquentes. Além disso, quando compararam as taxas de desistência/fuga e de 

outros tipos de conduta incorrecta que ocorreram nos vários centros de 

tratamento, encontraram a evidência que, apesar de os vários centros prestarem 

o mesmo serviço ao mesmo género de delinquentes, alguns centros apresentavam 

mais problemas do que outros.  
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Cornish e Clarke começaram a desenvolver a ideia de que algo nas 

características físicas específicas de alguns dos centros de tratamento 

providenciavam mais oportunidades para um comportamento incorrecto, do que 

centros onde ocorriam menos incidentes problemáticos. De facto, algumas 

características do espaço físico forneciam mais oportunidades para o 

comportamento desviante do que outras (Cornish & Clarke, 1987). 

O modelo de Cornish e Clarke fundamenta-se na decisão do ofensor e nos 

factores que afectam a sua avaliação dos riscos e da recompensa (Clarke, 1980). 

Os ofensores têm objectivos quando cometem crimes, mesmo que sejam 

pequenos, e têm em conta apenas alguns benefícios e riscos de cada vez. Deste 

modo, a ideia basilar é de que o comportamento criminal é, em larga medida, 

racional uma vez que se verifica uma ponderação entre as consequências positivas 

e as negativas, sendo que o crime é cometido se for assumido como algo 

vantajoso.  

Este modelo racional é afectado por um número de pressupostos (Clarke & 

Cornish, 1985) onde:  

(i) o criminoso procura o seu benefício pessoal através do crime;  

(ii) para o fazer, tem que tomar decisões e fazer opções, por mais 

rudimentares que estas sejam;  

(iii) este processo de tomada de decisão é limitado pelo tempo disponível, 

pela acessibilidade da informação relevante e pelas capacidades cognitivas do 

indivíduo. Portanto, a racionalidade da decisão será quase sempre limitada, e não 

total;  

(iv) há grandes variações no processo de tomada de decisão (e.g., tempo, 

factores considerados, etc.) entre diferentes momentos, diferentes crimes e 

diferentes infractores.  

Esta teoria permite enfatizar as decisões e as escolhas feitas pelos 

ofensores, facto que dá suporte à ideia de que é indispensável uma abordagem 

preventiva situacional. Para compreender as escolhas do crime, deve-se sempre 

analisar categorias altamente específicas de ofensas. A razão para esta 
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especificidade é que as ofensas têm inúmeras finalidades diferentes e são 

influenciadas por factores situacionais distintos. 

Naturalmente, muitas investigações no âmbito do crime em espaço urbano 

podem ser interpretadas usando a teoria da escolha racional como uma teoria das 

oportunidades, porque "racional" envolve a avaliação da oportunidade (Cornish & 

Clarke, 1986). O conceito da oportunidade é fundamental na perspectiva da 

escolha racional, porque esta perspectiva examina o crime como uma função da 

oportunidade, onde a estrutura da oportunidade é determinada por contactos no 

ambiente físico (Fattah, 1993). 

Em suma, esta teoria assenta num modelo económico do crime 

(ponderação entre custos e benefícios). Trata-se sobretudo de uma visão 

economicista do comportamento humano: o máximo de benefícios e o mínimo de 

custos. A decisão de uma conduta é precedida pela avaliação dos custos (e.g., ser 

preso, atentar contra a integridade física) e dos benefícios (e.g., ter muito 

dinheiro, não ter oposição, não ser preso), pelo que, por exemplo, quando um 

assaltante decide cometer o acto vai com a expectativa de que o acontecimento 

favorável irá ocorrer. 

 

3.1.2 A Teoria das Actividades Rotineiras 

 

A Teoria das Actividades Rotineiras (Cohen & Felson, 1979) sugere que o 

crime resulta da convergência de três elementos no tempo e no espaço: a 

presença de um potencial ofensor, a presença de um alvo apropriado, e a 

ausência de um guardião capaz, para impedir o evento criminal (Figura 4).  

Esta teoria supõe que a rotina diária aproxima ou separa, sistematicamente, 

o ofensor e a vítima, a pessoa e a propriedade, etc. de modo que a actividade 

criminal seja um produto natural de uma actividade legítima. Especificamente, 

pelas mudanças na sociedade que dispersam os indivíduos para áreas afastadas 

das suas casas e das suas famílias, a oportunidade para o crime aumenta (Cohen 

& Felson, 1979). 
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Figura 4 – Triângulo do evento criminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Felson e Clarke (1998) 

 

A teoria das actividades rotineiras é entendida como um subconjunto de um 

modelo geral da oportunidade (Cohen et al., 1981), na medida em que o crime de 

rua é considerado um produto das oportunidades que resultam das actividades 

quotidianas, onde a probabilidade de ser uma vítima do crime aumenta quando os 

três elementos mencionados acima convergem no tempo e no espaço (Kennedy & 

Baron, 1993). Desta forma, a teoria das actividades rotineiras relaciona-se com a 

teoria da escolha racional (Clarke & Cornish, 1985; Cohen et al., 1981).  

Neste âmbito, Clarke e Cornish (1985) enalteceram o facto de que a noção 

de vitimação criminal, por não ser um processo aleatório, está implícita na teoria 

das actividades rotineiras. Assim, potenciais ofensores desenvolvem processos 

racionais no que diz respeito à selecção dos alvos.  

De acordo com Felson (1987), as actividades de rotina fornecem escolhas 

aos indivíduos, incluindo os criminosos, e criam subsequentes possibilidades para 

certos eventos, determinando o sucesso dos ofensores em actividades criminais, 

ou das potenciais vítimas a impedir a vitimação. Com isto queremos dizer que os 

ofensores motivados seleccionam racionalmente os alvos apropriados que 

denotam a inexistência de um guardião capaz. O guardião não é necessariamente 

um oficial da polícia ou um segurança, mas um qualquer indivíduo cuja presença 

ou a proximidade desencoraje um crime de acontecer.  
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Na teoria das actividades rotineiras, o termo alvo é preferido sobre a vítima, 

que pode estar completamente ausente do cenário do crime. Os alvos do crime 

podem ser uma pessoa ou um objecto, cuja posição no espaço ou no tempo o 

colocam num maior ou menor risco de um ataque criminal (Felson & Clarke, 

1998).  

 

3.1.3 Oportunidades para o crime  

 

De forma a compreender a ligação entre o crime e a oportunidade, Felson e 

Clarke (1998) esboçaram os seguintes princípios da oportunidade para o crime: 

 

1. As oportunidades desempenham um papel importante nas causas de todo o 

crime.  

Muitos dos exemplos que estabelecem uma relação entre o crime e a 

oportunidade inserem-se apenas em crimes de furto ou roubo. De facto, alguns 

investigadores (e.g., Crawford, 1998) concluíram que a oportunidade apenas se 

aplica em crimes contra a propriedade. Clarke (1997) evidenciou, contudo, com 

vários exemplos bem sucedidos e através de crimes calculados ou com motivações 

mais profundas (e.g. sequestro, homicídio e assédio sexual) a importância da 

oportunidade noutros tipos de crime. Felson e Clarke (1998) enalteceram, 

igualmente, que a oportunidade é a causa de todos os crimes – crimes violentos, 

crimes contra a propriedade, crimes contra as pessoas, tendo já sido feita a 

ligação das ocorrências de suicídio com a oportunidade (Clarke & Mayhew, 1988). 

 

2. As oportunidades do crime são altamente específicas.  

«Nós não acreditamos num único factor da oportunidade do crime que se 

aplique a todos os crimes.» (Felson & Clarke, 1998, p.13). Considerando como 

exemplo o crime de roubo, Felson e Clarke referem que o roubo a um quiosque 

depende de uma constelação completamente distinta ao nível das oportunidades 

de um roubo num estabelecimento comercial ou num parque automóvel. Em vez 

de todos os roubos serem agrupados, devem ser avaliadas as oportunidades para 
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tipos muito específicos de roubos. Os motivos, os riscos, as recompensas e as 

técnicas devem ser analisados separadamente. Se, por exemplo, apenas forem 

considerados os roubos residenciais, devem também ser consideradas as 

subcategorias com respeito ao tipo de alvos (tal como moradias unifamiliares, 

moradias de apartamento, duplex, etc.), aos pontos de entrada (janelas ou 

portas) ou mesmo a hora do dia (dia ou noite). Como cada ofensa é diferente, as 

estratégias de redução da oportunidade devem ser adaptadas para cada ofensa 

específica. 

 

3. As oportunidades do crime são concentradas no tempo e no espaço.  

O crime não é distribuído uniformemente, tanto em termos da localização 

como do tempo. Existem diferenças dramáticas de incidências criminais de um 

local para outro, mesmo em áreas de elevado crime. As incidências do crime 

divergem pela hora do dia e pelo dia da semana, reflectindo as oportunidades de 

cada momento. Determinados locais e horas do dia são mais perigosos do que 

outros. Como tal, certos locais e determinados tempos fornecem mais 

oportunidades para os crimes ocorrerem do que outros (e.g., hot spots). 

 

4. As oportunidades do crime dependem dos movimentos e actividades diárias.  

A Teoria das Actividades Rotineiras argumenta que um ofensor motivado, 

um alvo apropriado e a ausência de um guardião capaz convergem no tempo e no 

espaço, enquanto se produz a rotina diária da vida dos cidadãos. Nas deslocações 

para o trabalho, para a escola, ou em actividades nocturnas, a presença dos 

cidadãos nestas áreas e os seus movimentos podem fornecer oportunidades para 

os ofensores motivados. Como exemplo, os carteiristas procuram multidões no 

centro das cidades e os assaltantes visitam os subúrbios durante a tarde em que 

os residentes estão no trabalho ou na escola. 

 

5. Um crime produz oportunidades para outros crimes.  

Apesar de um criminoso estar disposto a cometer um crime, pode terminar 

a sua acção cometendo muitas outras ofensas devido a outras oportunidades que 
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ocorrem. Felson e Clarke (1998) apresentam o exemplo de um roubo. Uma vez 

que um assaltante entrou numa residência, podem ocorrer oportunidades 

adicionais para cometer vários crimes. Se o ofensor encontrar uma arma e decidir 

apropriar-se dela, o ofensor cometeu agora crime de roubo à mão armada. Se o 

dono da residência regressar subitamente a sua casa, é oferecido ao ofensor a 

oportunidade de cometer uma ameaça, violação, rapto, homicídio, etc. A prática 

de roubo pode também conduzir a outras oportunidades, tais como negociar bens 

roubados. 

 

6. Alguns produtos oferecem mais oportunidades para o crime.  

Os quatro elementos principais que influenciam a oportunidade de um 

produto sofrer um ataque criminal é sumariado pelo anacronismo VIVA (Felson & 

Clarke, 1998): Valor, Inércia, Visibilidade e Acesso. Estas quatro dimensões são 

consideradas do ponto de vista de um ofensor:  

Os ofensores estarão somente interessados em produtos que avaliam, por 

uma razão qualquer (e.g., um artigo recente tem mais valor que um artigo antigo, 

pois a procura é maior e o preço de venda muito similar ao preço do mercado).  

A Inércia depende simplesmente do peso do artigo (e.g., artigos pequenos 

são mais roubados do que artigos pesados, a menos que estes últimos tenham 

rodas ou sejam motorizados para superar o seu peso).  

A Visibilidade refere-se à exposição dos produtos de roubo aos ofensores 

(e.g., quando alguém mostra dinheiro em público ou coloca bens valiosos à vista 

de todos).  

Finalmente, o Acesso refere-se aos padrões normais do dia-a-dia (e.g., a 

colocação de bens perto da porta, ou outras características da vida diária que se 

traduzem num alvo fácil para que os ofensores alcancem os alvos). 

 

7. As mudanças sociais e tecnológicas produzem novas oportunidades para o 

crime.  

A criminalidade está em constante evolução. Os ofensores adaptam-se às 

medidas tomadas para a combater, desviam, apropriam-se ou utilizam 
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abusivamente novos produtos, serviços e sistemas e adoptam comportamentos 

condenáveis em ambientes recentemente criados (Ekblom, 2002). Tal significa 

que se deve, permanentemente, detectar novas ameaças e evoluções no mercado 

da criminalidade.  

À luz de diversas iniciativas recentes destinadas a identificar novas ameaças 

e evoluções a nível da criminalidade, podem ser avaliados certos 

desenvolvimentos decorrentes das alterações sociais, tecnológicas ou económicas 

(Foresight, 2002). A maior circulação de pessoas, serviços e bens e as novas 

tecnologias proporcionam enormes oportunidades de prosperidade e de 

crescimento, mas também oferecem um novo terreno para a criminalidade. 

 

8. O crime pode ser impedido reduzindo as oportunidades.  

Os métodos de prevenção situacional que reduzem as oportunidades para o 

crime inserem-se, sistematicamente, em padrões e regras que atravessam cada 

tipo de vida, apesar de ser necessário moldar os métodos de prevenção a cada 

situação. Estes métodos derivam da Teoria da Escolha Racional e têm como 

objectivo: (i) aumentar o esforço da ofensa; (ii) aumentar o risco da ofensa, (iii) 

reduzir a recompensa da ofensa, (iv) reduzir as provocações para o crime e, (v) 

remover as desculpas para o crime (Cornish & Clarke, 2003). Assim, a prevenção 

situacional do crime não é apenas um aglomerado de métodos ad hoc mas sim 

firmemente inserida na teoria das oportunidades. 

 

9. Reduzir oportunidades nem sempre desloca o crime. 

Tal como iremos ver, as investigações encontraram pouco deslocamento 

após a implementação da prevenção situacional, sendo que nenhuma investigação 

encontrou um deslocamento por completo.  

 
10. A redução do crime focalizada na oportunidade pode produzir maiores 

declínios no crime.  

As medidas de prevenção implementadas num determinado local podem 

transferir uma "difusão dos benefícios" a locais próximos, na medida em que os 
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ofensores parecem sobrestimar o alcance das medidas implementadas. Além 

disso, existem fortes motivos para acreditar que as reduções na oportunidade do 

crime podem produzir maiores reduções nas estatísticas do crime (Felson & 

Clarke, 1998). 

 

3.2 A prevenção situacional  

 

A prevenção situacional do crime compreende medidas direccionadas para 

crimes específicos, que envolvem a gestão, o design e a manipulação do ambiente 

urbano onde estes crimes ocorrem, de uma forma sistemática e permanente, para 

reduzir as oportunidades para que estes crimes ocorram (Hough et al., 1980).  

O sucesso da prevenção situacional do crime recai na capacidade de 

providenciar soluções realistas, económicas e, muitas vezes, simples para 

situações específicas de ofensas, numa variedade de locais. Não se destina a 

afectar a propensão ou os motivos de um determinado ofensor, mas tem como 

objectivo a implementação de mudanças específicas, de forma a criar ambientes 

adversos ao nível do risco para cometer uma ofensa e ao nível do modo como a 

apreensão dessas mudanças por parte dos ofensores afecta as suas decisões.  

Em suma, tem como objectivo tornar o evento criminal menos atractivo 

para o ofensor, em vez de depender da detenção, sanção ou redução da 

criminalidade através de melhoramentos na sociedade ou nas suas instituições. 

Existem cinco técnicas principais de medidas situacionais (Cornish & Clarke, 

2003), (tabela 7): 

 

 Aquelas que aumentam o esforço da ofensa;  

 Aquelas que aumentam o risco da ofensa;  

 Aquelas que reduzem a recompensa da ofensa;  

 Aquelas que reduzem as provocações para o crime; 

 As que removem as desculpas para o crime. 
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Tabela 7: Vinte e cinco técnicas da prevenção situacional. 

Aumentar o 
esforço 

Aumentar o 
risco 

Reduzir as 
recompensas 

Reduzir as 
provocações 

Remover as 
desculpas 

1 6 11 16 21 
Reforço dos 
alvos 
 

Ampliar 
actividades 
protectoras 

Esconder os 
alvos 

Reduzir a 
frustração e o 
stress 

Definir regras 

Imobilizadores nos 
carros 
Écrans anti-roubo  

Protecção 
envolvente 
 

Parques de 
estacionamento 
Lista telefónica 
apenas com 
apelidos 

Espera eficiente 
Iluminação 
suave 

Estabelecer 
acordos de 
aluguer 
Registo nos 
hotéis 

2 7 12 17 22 
Controlo de 
acesso a 
instalações 

Assistência à 
vigilância 
natural 

Remover os 
alvos 

Evitar as 
disputas 

Afixar 
instruções 

Barreiras  
Intercomunicadores 

Aumentar a 
iluminação  
Vigilância dos 
vizinhos 

Retirar o rádio 
do carro 
Cartões 
telefónicos pré-
pagos 

Taxas de táxi 
fixas 
Impedir a 
sobrelotação  

“Proibido 
estacionar” 
“Propriedade 
privada”  

3 8 13 18 23 
Controlo de 
saída 

Reduzir o 
anonimato 

Identificar a 
propriedade 

Reduzir a 
activação 
emocional 

Alertar a 
consciência 

Bilhete obrigatório 
Etiqueta electrónica 

Identificação dos 
taxistas 
Letreiro 
“Conduzo bem?” 

Demarcar a 
propriedade 
Registo de 
propriedade 
automóvel 

Controlar a 
violência 
televisiva 
 
 

Placards 
informativos 
 

4 9 14 19 24 

Afastamento 
dos ofensores 

Recorrer à 
vigilância 
informal  

Dificultar as 
transacções 
de mercado 

Neutralizar a 
pressão dos 
pares 

Ajudar à 
conformidade 

Barramento de 
potenciais zonas de 
ofensas 
Casas de banho 
separadas 

Funcionários que 
previnam o 
crime 
Alarmes  

Licença dos 
comerciantes  

“Os idiotas 
bebem e 
conduzem” 
 

Caixotes do lixo 
Casas de banho 
públicas 

5 10 15 20 25 
Controlo de 
ferramentas e 
armas 

Aumentar a 
vigilância 
formal 

Negar 
benefícios 

Desencorajar 
a imitação 

Controlar 
drogas/álcool 

Aumento da 
resistência dos 
copos de vidro 
Fotografia em 
cartões de crédito 

Radares de 
velocidade 
CCTV nos 
centros urbanos 

Limpeza dos 
graffitis 

Manutenção 
rápida dos locais 
públicos 
 
 

Controlo dos 
níveis de 
alcoolémia em 
bares 
 

 
Fonte: Cornish e Clarke (2003) 
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Convém, contudo, salientar que as técnicas da prevenção situacional do 

crime evoluíram ao longo dos últimos quinze anos, em resposta aos avanços no 

entendimento do evento criminal, da teoria de redução do crime e das mudanças 

do crime propriamente dito. Como consequência, houve um significativo aumento 

do número de técnicas. Originalmente, Clarke (1992) propôs doze técnicas de 

medidas situacionais desenvolvidas para prevenir uma variedade de crimes na via 

pública. Clarke e Homel (1996) modificaram as doze técnicas originais para 

dezasseis técnicas, adicionando a categoria “remover as desculpas para o crime”, 

traduzindo a aplicação de medidas situacionais a ofensas como evasão fiscal, 

assédio sexual e roubo de propriedade no local de trabalho, que eram tanto do 

domínio do cidadão comum como do ofensor motivado (Clarke, 1997). Em 

resposta à crítica da prevenção situacional do crime elaborada por Wortley (2001), 

Cornish e Clarke (2003), expandiram as dezasseis técnicas para vinte e cinco, 

incluindo a categoria “reduzir as provocações”. 

 

3.2.1 Críticas à prevenção situacional 

 

As técnicas da prevenção situacional do crime envolvem tipicamente a 

modificação de um alvo do crime que é vulnerável e atractivo, um preventor do 

crime que está ausente ou incapacitado, ou um promotor do crime que é 

negligente ou suporta activamente um acto criminal (Clarke, 1997). 

No entanto, existe um grande criticismo em torno da prevenção situacional 

do crime. Uma das críticas apontadas salienta que o crime está constantemente a 

evoluir, baseando-se no efeito que as recentes mudanças sociais e tecnológicas 

tiveram na promoção de novos alvos, de novas ferramentas e de meios de 

disseminação de técnicas criminais. Ekblom (1997), em reacção a esta crítica, 

referencia que a prevenção situacional do crime pode actuar tanto em termos 

reactivos face a problemas emergentes, como na antecipação através de uma 

análise do impacto do crime em novas políticas, práticas e produtos, e através da 

incorporação de medidas preventivas no processo de desenvolvimento de novos 

espaços.  
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Outra crítica, talvez a mais recorrente, recai no paradigma de que a 

abordagem situacional previne o crime ou desloca, simplesmente, o evento 

criminal para um local ou para um alvo menos protegido. A questão do 

deslocamento do evento criminal é de uma importância central na avaliação da 

prevenção situacional do crime. Como tal, iremo-nos debruçar mais 

pormenorizadamente sobre este tema, na tentativa de entender esta problemática 

e as suas implicações na prevenção do crime. 

Existe uma forte evidência de que a prevenção situacional possa prevenir o 

crime em determinados locais onde é implementado este tipo de intervenção. 

Todavia, é possível que todos ou alguns dos crimes prevenidos sejam 

simplesmente cometidos noutro local ou noutra altura.  

A ideia original do fenómeno do deslocamento foi publicada no artigo de 

Reppetto (1976), onde foram fundamentadas cinco formas de deslocamento: (i) 

temporal (cometer a ofensa noutra altura), (ii) táctica (cometer a ofensa através 

de um método diferente), (iii) alvo (cometer a ofensa sob um alvo diferente), (iv) 

territorial (cometer a ofensa numa área distinta), e (v) funcional (cometer uma 

ofensa diferente). A conjuntura na qual o deslocamento é considerado um 

problema relaciona-se com as suposições subjacentes às teorias tradicionais, onde 

o crime é visto como o resultado de uma disposição ou personalidade criminal, 

sendo, por isso, o deslocamento inevitável: a propensão criminal tem de ser 

expressa no acto criminal (Clarke, 1997). 

Os defensores da prevenção situacional do crime têm realizado tentativas 

de identificar debilidades na argumentação do deslocamento do evento criminal, 

demonstrando que o deslocamento não é inevitável nem necessariamente 

desfavorável (Cornish & Clarke, 1987; Barr & Pease, 1990).  

O primeiro argumento é retirado da evidência da investigação empírica, que 

demonstra que nem todo o crime prevenido é deslocado para outro local. Numa 

revisão de trinta e três estudos, Eck (1993) observou que dezoito estudos não 

demonstraram qualquer evidência de deslocamento, sendo que nos restantes 

observou a evidência de algum ou muito deslocamento. Nenhum estudo 

demonstrou a evidência de cem por cento de deslocamento.  
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O segundo argumento resulta de, em alguns exemplos, as áreas adjacentes 

poderem experimentar uma difusão dos benefícios (Clarke 1997), usufruindo da 

segurança realçada, somente porque estão perto de um local onde a prevenção 

foi implementada. As investigações demonstram que, se o ofensor não está 

fortemente determinado para cometer um crime, e os custos e riscos de cometer 

esse crime são elevados, não é provável que exista um deslocamento (Bennett, 

1986).  

Prefigura-se, então, que a prevenção situacional possa reduzir o crime, 

influenciando a decisão final de alguns potenciais ofensores e que, apesar de 

poder ocorrer algum deslocamento, apenas uma percentagem dos ofensores 

iniciais continuará na sua intenção de cometer um crime (Heal & Laycock, 1986).  

Outra problemática subjacente à prevenção situacional do crime é que esta 

abordagem foca apenas os sintomas em detrimento das suas causas (Laycock & 

Tilley, 1995). Sendo a prevenção situacional do crime focalizada em espaços, a 

dimensão humana é ignorada. Sob esta perspectiva, a redução das oportunidades 

para o crime é vista como um mecanismo bloqueador – uma matriz que impede o 

crime de acontecer, não afectando a motivação para ofender. Porém, muitos 

criminologistas (Cornish & Clarke, 1987; Barr & Pease, 1990; Eck, 1993; Clarke, 

1997; Bennett, 1986; Heal & Laycock, 1986) sugerem que a oportunidade é, em 

muitos casos, causadora do crime: a decisão para ofender pode articular-se em 

eventos relativamente menores, que empurram o indivíduo numa ou noutra 

direcção. 

 

Após uma análise da prevenção situacional e das suas teorias e, sendo a 

criminalidade e a consequente necessidade de intervenção nesta área um 

problema político maior da sociedade contemporânea, é necessário ter em conta o 

tipo de respostas que têm sido tomadas. 

Apresentar-se-ão, num primeiro momento, as medidas preventivas 

implementadas pelos países europeus a título individual, passando-se, de seguida, 

para a apresentação dos programas preventivos e do entendimento do que é a 

prevenção ao nível da União Europeia. 
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3.3 Prevenção da criminalidade – considerações práticas 

 

Tradicionalmente, ao falarmos de segurança, confrontamo-nos com uma 

interpretação relacionada directamente com os sistemas de controlo social formal. 

Assim, o sistema judicial é o principal instrumento com o qual abordamos a 

segurança, em todos os seus aspectos. Segurança e polícia, justiça, sistema 

prisional, formam um todo indissolúvel, difícil de separar. Esta interpretação da 

segurança como algo próprio do sistema de controlo social formal tem a sua 

origem no próprio fundamento das nossas sociedades, nas quais o uso da força é 

uma competência que se reserva ao Estado em regime de monopólio.  

Desta forma, a partir dos anos sessenta, a maioria das polícias do mundo 

privilegiaram a luta contra a criminalidade dita violenta (Chalom et al., 2000), 

aplicando métodos destinados a combater este fenómeno. Esta política 

institucional provocou uma maior separação entre polícia e os cidadãos, pois estes 

dois grupos têm uma visão diferente da importância dos delitos. Para o cidadão 

comum, a pequena criminalidade é um fenómeno grave, para a polícia o que tem, 

de facto, importância são as perturbações da ordem pública ou a criminalidade 

violenta (Roché, 1994). O inadequado sistema judicial (e.g., policia, justiça e 

serviços prisionais) em relação à pequena criminalidade torna-se uma das 

principais causas de insegurança14 

Muitos países recorrem à filosofia da “tolerância zero”, uma abordagem à 

insegurança que nasceu nos E.U.A., em particular em Nova Iorque (Wacquant, 

2000). Esta solução aponta para a “repressão” e não considera, minimamente, as 

condições que possam estar na origem de comportamentos ilegais e criminais. A 

“tolerância zero” consiste basicamente em não tolerar nenhuma infracção, delito 

ou vandalismo e, portanto, prender todos os pequenos delinquentes, vagabundos, 

consumidores ou traficantes de droga, castigando-os firmemente. Este sistema de 

repressão cujos resultados não parecem estar de acordo com as promessas, 
                                                
14 A justiça não se encontra em condições de enfrentar o aumento da pequena criminalidade que 
incide significativamente na qualidade de vida e gera uma percepção quotidiana de insegurança. 
Geralmente é lenta, inadequada à evolução dos conflitos urbanos e muito complexa nos seus 
procedimentos e linguagem, resultando inacessíveis para a maioria da população (Fórum Europeu, 
1997). 
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determinam sobretudo efeitos negativos sobre a própria convivência civil 

(Wacquant, 2000). A tentação repressiva aparece integrando o conjunto do 

espectro político, focalizado no “pacote segurança” que prevê o aumento das 

penas, ampliação dos poderes da polícia, a redução dos benefícios para os 

condenados, etc. (Indovina, 2001).  

Parece poder afirmar-se que, por um lado, cresce a intolerância dos 

cidadãos para qualquer comportamento não homologado e, por outro lado, devido 

à pressão da opinião pública, a política de segurança assume uma atitude 

repressiva, abusadora e que não resolve o problema. Começa a transparecer que 

a polícia, por si só, não está em condições de fazer frente e de forma eficaz ao 

aumento da criminalidade, daí que, num passado recente, tenham existido 

múltiplas tentativas de elaborar novos modelos de função policial, como a 

chamada “polícia comunitária” (Brodeur, 2002; Chalom et al., 2000) ou a polícia 

de proximidade (Fórum Europeu, 2000). A polícia converteu-se, assim, num 

agente de integração social, num educador cívico, num mediador face aos 

conflitos sociais. Desta forma, a polícia passa a ser o garante da segurança 

independentemente da ameaça ser real, deixa de ter um claro inimigo contra o 

qual lutar, perde legitimidade, nasce uma crise de identidade e o seu papel é 

questionado.  

Nos últimos anos, temos presenciado à adopção de novas políticas 

preventivas a fim de poder dar resposta à crescente exigência de segurança, no 

seu sentido mais amplo e não relacionado exclusivamente com a perseguição do 

delinquente, mas antes a de garantir que os delitos, as infracções, as 

perturbações da ordem, não se produzam. Não se trata já de reagir 

adequadamente aos problemas do crime e da insegurança já produzidos, mas 

antes de prevenir os mesmos.  

Segundo Hebberecht e Duprez (2002) a prevenção é sempre menos 

onerosa que a repressão devendo o círculo crime-insegurança ser quebrado com 

políticas estruturais de segurança preventiva e com uma política ambiciosa de 

espaços públicos que tenha em conta a segurança dos cidadãos. 
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3.3.1 A função das autoridades locais a nível europeu 

 

Desde os anos setenta, alguns países da Europa, de forma isolada, 

desenvolveram diversas respostas na luta contra a insegurança: criação de Det 

Kriminalpræventive Råd em 1971 na Dinamarca, implementação de estruturas 

especializadas equivalentes na Bélgica, tais como o Sécrétariat Permanent à la 

Politique de Prévention (1992) ou, mais tarde, na Alemanha Deutsche Forum für 

Kriminalprävention (2001), criação de programas nacionais de prevenção da 

criminalidade na maioria dos estados europeus e desenvolvimento da cooperação 

ao nível local.  

Estas respostas correspondem também a uma necessidade social cada vez 

mais forte que se pode atribuir, em grande parte, à crise dos sistemas de 

regulação relacionados com o Estado-Providência (Hebberecht & Duprez, 2002) e 

de sinais de preocupação por parte dos poderes públicos. A isto também devemos 

acrescentar a atitude dos responsáveis políticos locais que, muitas vezes, são os 

primeiros a responder às solicitações dos cidadãos e, como tal, tomaram 

consciência do efeito das questões de insegurança nas atitudes, normas e 

condutas da sociedade. Neste âmbito, as autoridades públicas locais procuram 

modelos de acção, ou simplesmente dispositivos concretos, que permitam diminuir 

o crime e os sentimentos de insegurança. 

Em Abril de 2001, um relatório submetido pela Comissão Europeia 

mencionava «a insegurança tornou-se uma das preocupações centrais das 

sociedades urbanas. Face ao aumento da criminalidade (…), esperam-se acções 

rápidas e soluções politicas concretas. (…) Esta situação, em que se encontram 

muitos países europeus, significa que a segurança é um argumento primordial 

para as autoridades locais na tentativa de prevenir um aumento de insegurança 

por parte dos cidadãos» (Bockel, 2001, p. 6). Podemos dizer claramente que, 

independentemente das noções e dos conceitos poderem diferenciar de um país 

europeu para outro, a luta contra a criminalidade é uma prioridade tanto a nível 

local, nacional ou europeu, sem distinção. Apesar da transversalidade de todas as 

políticas existentes, o interesse demonstrado pelas políticas nacionais e europeias 
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diante do âmbito local, constitui um ponto importante das iniciativas 

desenvolvidas. A pertinência do âmbito local no tratamento da criminalidade 

aparece desde o princípio dos anos noventa15, onde países europeus como a 

Inglaterra, a Bélgica e a França desempenham um papel importante no 

desenvolvimento de políticas de prevenção e influenciam os restantes países 

europeus (Hebberecht & Duprez, 2002). 

 Estes governos introduziram programas orientados para uma promoção de 

desenvolvimento local, relacionados com a segurança e a cidadania. Entre estes 

podem citar-se: o Crime and Disorder Act de 1998, em Inglaterra, que modificou o 

panorama da prevenção criminal, impulsionando as autoridades locais a 

implementarem estratégias locais de prevenção, as Community Safety 

partnerships. Em 1992, na Bélgica, através do Sécurité du Citoyen, foram 

assinados entre os municípios e o Ministério do Interior os Contrats de Sécurité, 

supervisionados pelo Sécrétariat Permanent à la Politique de Prévention, que 

tinham como objectivo apoiar as autoridades locais na prevenção da criminalidade 

através de projectos subsidiados16, e que eram postos em prática pelas mesmas 

autoridades locais, para uma melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Em 

França, em 1997, lançaram-se os Contrats de Ville. Estes contratos, que eram 

assinados pelo representante local e por um representante do estado, tinham a 

sua metodologia clarificada por um guia prático destinado às autoridades locais17 e 

baseava-se numa análise preliminar em termos de criminalidade e sentimentos de 

insegurança. Em Portugal, foram criados os Conselhos Municipais de Segurança18, 

como uma entidade de âmbito municipal com funções de natureza consultiva, de 

articulação, informação e cooperação, que tinham como alguns objectivos: (i) 

contribuir para o aprofundar do conhecimento da situação de segurança na área 
                                                
15  Isto sucede no European Urban Charter (Conselho da Europa, 1992); no Report on Petty Crime 
in Urban Agglomerations and its Links with Organised Crime (Parlamento Europeu, 1993); na 
Conferência Petrozavodsk (Congresso das Autoridades Regionais e Locais da Europa, 1999); e 
finalmente, no Nairobi International Forum on Urban Poverty (Nações Unidas, 1999). 
16 Estes projectos eram focalizados no combate a criminalidade (e.g., contratação de novos 
membros para os corpos policiais), em projectos de prevenção situacional, na prevenção de grupos 
mais propensos ao risco de vitimação (e.g., idosos), ou em projectos de apoio a grupos em risco, 
como forma de prevenção da delinquência. 
17 Guide pratique pour les Contracts Locaux de Sécurité, La Documentation française, 1998. 
18  Lei n.º 33/98 de 18 de Julho. 
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do município; (ii) formular propostas de solução para os problemas de 

marginalidade e segurança dos cidadãos no respectivo município; e (iii) promover 

a discussão sobre medidas de combate à criminalidade. 

 À parte o reconhecimento do âmbito local, todas as principais iniciativas 

têm em comum a ideia de acrescentar uma aproximação interdisciplinar, uma 

articulação de políticas de segurança e o acompanhamento de associações entre 

os actores de prevenção, assim como o desenvolvimento de abordagens que 

favorecem uma aproximação com os cidadãos. Estas prioridades fazem da 

segurança dos indivíduos e da propriedade, um tema no desenvolvimento actual 

das nossas sociedades19. 

Deste modo foi criado em 1987, o European Forum for Urban Safety20, 

unindo presidentes locais, para desenvolverem programas de segurança urbana 

através de parcerias entre entidades locais. Da conferência de Nápoles em 

Dezembro de 2000 surgiu o Safety and Democracy Manifesto que constitui um 

passo importante no reconhecimento da pertinência para as cidades, de lidar com 

a criminalidade a nível local, que levou as cidades e instituições participantes a 

formular princípios de acção conjunta sobre a prevenção da criminalidade de 

forma a transformar a cidade num espaço seguro.  

 

3.3.2 A prevenção da criminalidade ao nível da União Europeia 

 
A política europeia de prevenção do crime é uma construção relativamente 

recente. No âmbito da prevenção do crime, um dos documentos precursores é o 

European Urban Charter, proclamado em 1992. Este documento reúne uma série 

de princípios para uma gestão urbana apropriada sobre estes temas. O texto 

constitui um esforço importante na elaboração de um corpo de princípios de acção 

referentes à prevenção da criminalidade. Neles, proclama-se a necessidade de 

                                                
19 As Nações Unidas, durante o 10th Congress for Crime Prevention and Dealing with Delinquents 
(Viena, 10-17 Abril 2000), marcaram a importância de realizar esforços com vista a integrar a 
prevenção do crime no desenvolvimento de estratégias nacionais e internacionais. De igual forma o 
faz o Artigo 29º do Tratado de Amesterdão (1997); o Conselho Europeu de Tampere (15-16 
Outubro 1999), a Conferência da Praia da Falésia (4-5 Maio 2000). 
20 Associação não governamental de cerca de trezentas cidades europeias. 
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levar as políticas nacionais de segurança ao nível local, baseando-se na 

pertinência dos programas no espaço da cidade. A Carta Urbana Europeia 

(Comissão Europeia, 1992), no tema número 6, de segurança urbana e prevenção 

criminal, expõe uma série de princípios para uma política simultânea de cidadania 

à escala local. Entre eles, destacamos que a política: (i) deve basear-se na 

prevenção, na aplicação da lei e na ajuda mútua; (ii) deve basear-se nas 

estatísticas e informação qualitativa, compreensiva e actualizada; (iii) deve 

implicar cada membro da comunidade; e (iv) deve significar colaboração estreita 

entre a polícia e a comunidade local. 

Para a União Europeia, o desenvolvimento de um modelo de prevenção do 

crime aparece mais tarde. Apesar de a conferência de Estocolmo (1996) examinar 

a relação entre a prevenção do delito e a exclusão social, foi o Tratado de 

Amesterdão, em vigor desde Maio de 1999, que estabeleceu uma base jurídica 

para as actividades de prevenção da criminalidade a nível da União Europeia. O 

artigo 29º estabelece que «será objectivo da União facultar aos cidadãos um 

elevado nível de protecção num espaço de liberdade, segurança e justiça», e 

enumera a prevenção da criminalidade como um dos meios para atingir esse 

objectivo. Mas, é só com o Conselho Europeu de Tampere de Outubro de 1999, 

que a importância de políticas efectivas de prevenção da criminalidade na União 

são confirmadas, nas conclusões do nº 41: «apela à integração dos aspectos 

preventivos nas acções contra a criminalidade assim como a um maior 

desenvolvimento dos programas nacionais de prevenção contra a criminalidade. 

Haverá que prever e identificar prioridades comuns nesta matéria a nível das 

políticas interna e externa da União, que deverão ser tidas em conta na 

preparação de nova legislação.» 

Desta forma, a União Europeia define o contexto jurídico e político da 

prevenção criminal, sublinhando que a criminalidade constitui a principal fonte de 

preocupação dos cidadãos europeus e, para tal, cria o European Crime Prevention 

Network em Maio de 2001. Esta Rede define a prevenção da criminalidade da 

seguinte forma: «…a prevenção da criminalidade abrange todas as medidas 

destinadas a reduzir ou a contribuir para a redução da criminalidade, e dos 
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sentimentos de insegurança dos cidadãos, tanto quantitativamente como 

qualitativamente, quer através de medidas directas de dissuasão de actividades 

criminosas, quer através de políticas e intervenções destinadas a reduzir as 

potencialidades do crime e as suas causas.» (p.1). 

Desta forma, as medidas preventivas não devem apenas abordar a 

criminalidade em sentido estrito, mas também abranger os “comportamentos anti-

sociais” que são, de certo modo, “precursores” da criminalidade, e que geram um 

sentimento de insegurança nos cidadãos servindo de trampolim e constituindo 

terreno fértil para a criminalidade organizada. 

Uma vez que a criminalidade ocorre principalmente nas cidades, as políticas 

apenas podem ser aplicadas eficazmente a nível local. A descentralização da 

prevenção justifica-se pela necessidade de influir na realidade local, em particular 

nos factores que determinam a insegurança, com um projecto político 

democrático. Transferir a prevenção para o âmbito local permite conduzir uma 

acção de proximidade que o Estado ou a polícia, por si só, não são capazes de 

realizar. Deste modo, as medidas de prevenção devem caracterizar-se pela 

necessidade de implicar diversos intervenientes, incluindo os sectores públicos 

(e.g., polícia, autoridades locais, trabalhadores sociais) e privado (e.g., 

associações empresariais, companhias de seguros, organizações de cidadãos). 

 

3.4 Prevenção situacional – síntese descritiva 

 

Durante largos anos, a maioria das teorias criminologistas concentrou a sua 

atenção na predisposição de determinados indivíduos para o crime, que enaltecem 

os factores que operaram no passado de um indivíduo, motivando-o para ofender 

(Clarke, 1980). Contudo, a sua ineficácia ao nível da diminuição da criminalidade 

originou uma mudança de abordagem do sujeito para a situação e para a 

interacção deste com o local. 

A abordagem situacional baseia-se na suposição que os indivíduos 

escolhem cometer um crime e que a decisão para ofender é influenciada por 

factores situacionais. Logo, esta abordagem tem sido realçada como contraposição 
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às teorias da predisposição para o crime. Duas teorias fundamentam estes 

argumentos: a Teoria da Escolha Racional e a Teoria das Actividades Rotineiras.  

A Teoria da Escolha Racional (Cornish & Clarke, 1986) defende que o acto 

criminal é um acto racional na medida em que pressupõe a tomada de decisões e 

a realização de opções, sendo que este processo é influenciado pelo tempo 

disponível, pela acessibilidade da informação relevante e pelas capacidades 

cognitivas do ofensor. Verifica-se, portanto, que os ofensores optam livremente 

pelo cometimento ou não de um crime através da ponderação entre as 

consequências positivas e as negativas, sendo que o crime é cometido se for 

assumido como algo vantajoso. 

Cohen e Felson (1979), na sua Teoria das Actividades Rotineiras, defendem 

que o crime é um acontecimento seleccionado, porque é elegido por quem o 

pratica, sendo um produto de três elementos fundamentais: (i) ofensor motivado 

e capaz, (ii) alvo suficientemente atraente, e (iii) inexistência de barreiras físicas 

ou humanas que impeçam o acesso ao alvo.  

Está, portanto, patente nestas teorias o pressuposto de que o 

comportamento criminal reflecte a exploração das oportunidades percebidas pelos 

ofensores, na medida em que é determinado por contactos com o ambiente físico. 

Desta forma, a análise das oportunidades para o crime (Cornish & Clarke, 1987) 

permite-nos perceber a importância da redução destas mesmas oportunidades 

como uma forma de prevenção situacional do crime.  

Ao considerar que a prevenção do crime pode ser conseguida através da 

redução das oportunidades (abordagem focalizada nos ofensores) e que a 

prevenção situacional consiste numa série de medidas que envolvem a gestão, o 

design e a manipulação do ambiente urbano onde os crimes ocorrem, Cornish e 

Clarke (2003) enumeraram cinco técnicas principais de medidas situacionais: (i) 

aquelas que aumentam o esforço da ofensa; (ii) aquelas que aumentam o risco da 

ofensa; (iii) aquelas que reduzem a recompensa da ofensa; (iv) aquelas que 

reduzem as provocações para o crime; e (v) as que removem as desculpas para o 

crime.  
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Várias críticas foram, contudo, apontadas à prevenção situacional, sendo a 

mais recorrente aquela que se refere ao deslocamento do evento criminal. 

Diversos investigadores (Cornish & Clarke, 1987; Barr & Pease, 1990; Eck, 1993; 

Clarke, 1997; Bennett, 1986; Heal & Laycock, 1986) reagiram, argumentando que 

o deslocamento do evento criminal não é inevitável nem necessariamente 

desfavorável, e que somente ocorre no caso de o ofensor estar extremamente 

determinado a cometer o crime e se a avaliação dos riscos e dos custos for 

reduzida.  

Os mecanismos de controlo territorial, ou seja, as medidas de prevenção 

situacional, apresentam portanto mais hipóteses de, em tempo real, produzirem 

efeitos interessantes ao nível da redução do crime. Deste pressuposto nasce, já 

nos anos setenta, a preocupação de alguns países da Europa em responder à 

crescente exigência de segurança através de novas políticas preventivas. 

Destacam-se a Inglaterra, a Bélgica e a França que desenvolveram programas 

nacionais de prevenção da criminalidade, cujo objectivo era a sua implementação 

ao nível local (e.g., Crime and Disorder Act; Sécurité du Citoyen; Contrats de 

Ville).  

A própria União Europeia, no European Urban Charter (1992), define que as 

políticas nacionais de prevenção da criminalidade se devem focalizar no âmbito 

local. Este é o documento precursor que fará com que a União Europeia defina a 

base jurídica da prevenção criminal e focalize a importância desta problemática 

para os países membros, como pudemos verificar nas conclusões do Conselho 

Europeu de Tampere (1999) e na posterior criação do European Crime Prevention 

Network (2001). 

O interesse da União Europeia no âmbito da prevenção situacional do crime 

tem vindo a ser manifestada por um incremento de fundos da Comissão Europeia 

patenteada no programa Hippokrates e AGIS. As verbas provenientes destes 

programas deram origem a abordagens inovadoras no âmbito da prevenção 

criminal, entre as quais destacamos o Design Against Crime, temática que iremos 

abordar no próximo capítulo. 
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Teorias e Práticas do Design Against Crime 
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4. Introdução 

 

O nosso mundo material é criado através do processo de Design21, mais 

precisamente através de designers. Os designers recorrem aos seus 

conhecimentos para compreenderem as necessidades do consumidor/utilizador e 

as tecnologias disponíveis, e assim desenvolverem um produto, um espaço físico, 

um sistema ou um serviço que satisfaça as necessidades e desejos desse 

consumidor (Press & Cooper, 2003). O crime é um factor que, certamente, ocorre 

dentro deste processo. De facto, há alguns autores que argumentam que os 

designers contribuem para o crime, na medida em que desenvolvem produtos 

desejados, bem como produtos que podem ser usados para cometer um crime 

(Design Council, 2003). Em muitos casos, a inoperância dos designers para 

antecipar a vulnerabilidade das suas criações ao crime ou o uso dessas criações 

em actos criminais, significa que vítimas individuais e a sociedade em geral têm 

que lidar com um legado de oportunidades para o crime (Ekblom, 1997). 

Contudo, parece que os designers são os profissionais que melhor estão 

colocados para abordar as questões do crime. Pease (2001) observa que «os 

designers estão treinados para antecipar muitas coisas: as necessidades e os 

desejos dos utilizadores, os impactos ambientais, os aspectos ergonómicos, etc. 

São eles que estão melhor colocados para antecipar as consequências criminais de 

produtos, de espaços físicos e de serviços, e para ganhar a corrida tecnológica 

contra o crime» (p. 27). 

Entre designers e produtores de diversos sectores organizacionais, a 

prevenção criminal, em vez de ser considerada ao longo do desenvolvimento de 

um projecto, é frequentemente desvalorizada até à ocorrência de um crime 

(Learmount et al., 2000). Por conseguinte, as questões da prevenção criminal são 

introduzidas unicamente após a produção, em vez de embebidas no processo de 

                                                
21 O processo do Design é uma estratégia sistemática de resolução de problemas, com critérios e 
constrangimentos, utilizada no desenvolvimento do maior número de soluções para a resolução de 
um problema ou para colmatar necessidades humanas, reduzindo as possíveis soluções a uma 
escolha final (Cooper & Press, 1995). 
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Design. Isto é inconveniente, não é uma solução estética nem uma solução eficaz 

em termos de custo para prevenir o crime. (Town et al., 2003).  

Deste modo, e após a análise da problemática do crime em espaço 

urbano, das suas múltiplas abordagens, do destaque dado às teorias que 

sustentam a ideia de que o crime é uma questão de oportunidade, bem como 

das políticas de prevenção desenvolvidas na actualidade, debruçar-nos-emos 

sobre a área fulcral deste estudo – o Design, designadamente sobre o contributo 

desta área na prevenção da criminalidade em espaço urbano, focalizada no 

espaço público. Tentaremos, neste capítulo, descrever as teorias que sustentam 

esta disciplina como uma abordagem credível no combate à criminalidade, tanto 

a nível da concepção de produtos como de espaços urbanos. Para tal, será feita 

uma análise dos recentes modelos do Design, e a incorporação de questões 

relacionadas com o crime e a sua prevenção, e a subsequente mudança do 

processo de desenvolvimento de produtos e/ou espaços físicos. Por último, será 

apresentado o modelo do ciclo de vida do crime, que fundamenta toda a 

abordagem prática do Design Against Crime. 

 

4.1 Design – Um processo cada vez mais vasto 

 

O Design, como disciplina, foi extensamente reconhecido como um factor 

primordial no desenvolvimento de novos produtos (Gotzsch, 1998), espaços físicos 

e mesmo no desenvolvimento de serviços (Hollins & Hollins, 1991). Cooper e 

colaboradores, (2002) argumentam que, geralmente, a contribuição do Design 

focaliza-se tanto em factores económicos (e.g., custos de produção) como noutros 

factores (e.g., atractividade) que contribuem para uma melhoria do bem-estar e 

da qualidade de vida dos consumidores/utilizadores de um produto e dos espaços 

físicos. 

Há uma tendência crescente para que as organizações e as instituições 

adoptem uma responsabilidade social e ética, servindo as necessidades dos seus 

clientes/utilizadores, fornecendo um ambiente próspero para aqueles que aí 
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trabalham e suportando o desenvolvimento das comunidades dentro do espaço 

em que operam (Kay, 1999).  

O século XXI é testemunha do desenvolvimento da responsabilidade das 

organizações e dos designers na promoção de uma consciencialização das 

consequências dos produtos, dos espaços físicos e dos serviços que desenvolvem 

(Cooper & Press, 2003). É pedido ao designer que considere questões que vão 

para além do seu âmbito tradicional, que ultrapassem as preocupações 

meramente económicas e estéticas, para questões complexas da problemática 

social, tais como questões ambientais, desigualdade, exclusão social e crime 

(Collings, 2003).  

Cooper e colaboradores (2002), referindo-se a este alargamento do papel 

dos designers, sugerem que as soluções de Design focalizadas no mercado são 

uma resposta parcial aos emergentes problemas sociais e que, só através de um 

progressivo compromisso dos designers nas questões sociais, as melhores 

oportunidades de mercado poderão contribuir para a redução destes problemas.  

Neste âmbito, vários investigadores (Cooper & Press, 2003; Davey et al., 

2002a; Davey et al., 2002b; Davey et al., 2003) têm defendido uma abordagem 

social à concepção de novos produtos e ambientes, formalizados através do 

Socially Responsible Design Model. Este modelo, desenvolvido com base em 

investigações levadas a cabo pelo Design Policy Partnership22, resultou da 

intervenção de designers e de especialistas em prevenção criminal, mas também 

da participação de elementos da comunidade, de organizações e de autoridades 

nacionais e locais (Design Policy Partnership, 2001, 2002).  

O desenvolvimento de projectos colaborativos para fazer face a questões de 

responsabilidade social (e.g., sustentabilidade, saúde, exclusão, qualidade 

ambiental, igualdade, vitalidade económica, inclusão social e crime) forneceu 

informações adicionais, em termos do conhecimento e das actividades do Socially 

                                                
22 Design Policy Partnership (DPP) é uma iniciativa de investigação formada por equipas de 
trabalho em Design e inovação, inseridas na Universidade de Salford e na Universidade de 
Sheffield Hallam. O DPP congrega especialistas que implementam investigações políticas em 
Design e inovação, para os sectores privados e públicos. 
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Responsible Design (SRD). Deste modo, Wootton (2001, cit. in Design Policy 

Partnership, 2002) apresenta o modelo do SRD, que identifica oito áreas nas quais 

o Design tem impacto, e traça o seu domínio (Figura 5).  

 

Figura 5 – As oito áreas do Socially Responsible Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Design Policy Partnership (2002) 

 

 Governo – o Design pode ajudar a tornar o processo dos governos 

nacionais, regionais e locais mais representativo e responsável. Isto pode 

envolver um aumento da eficiência, permitir o voto a mais indivíduos ou 

facilitar a participação de grupos sub-representados. 

 Política económica – o Design pode contribuir para a política económica, 

nacional, regional e local, promovendo a sustentabilidade e a 

responsabilidade. 
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 Comércio justo – o Design pode fornecer a sustentação para os direitos dos 

trabalhadores e reduzir a exploração de economias pobres, através de 

intervenções em relação às finanças, ao investimento e ao comércio.  

 Ecologia – o Design pode ajudar a reduzir a poluição e a minimizar o 

impacto ambiental, assim como fomentar o uso de tecnologias verdes. Isto 

pode envolver o desenvolvimento de "edifícios verdes" que melhoram a 

qualidade do ar e da água, incentivando a reutilização, introduzindo a 

reciclagem ou criando embalagens amigas do ambiente. 

 Inclusão social – o Design pode reduzir a discriminação baseada no género, 

na etnia, na idade, na classe, na instrução, na riqueza, etc., e pode ajudar 

a combater a exclusão social, através de uma compreensão adequada das 

necessidades particulares das pessoas.  

 Saúde – o Design para a saúde promove um aumento na qualidade dos 

serviços e nos cuidados ao paciente, e desenvolve métodos para melhorar 

a saúde das pessoas na sociedade em geral. Isto pode envolver o 

desenvolvimento de dispositivos que permitam a existência de medicação 

fora do sistema de saúde, bem como a concepção de equipamento que 

impeça ferimentos em grupos vulneráveis, como por exemplo na população 

idosa. 

 Educação – o Design pode melhorar a qualidade e a eficiência da 

aprendizagem, através da intervenção de arquitectos e designers na 

projecção de escolas que facilitem a aprendizagem ou da participação de 

designers que forneçam sustentação para projectos escolares. 

 Crime – o Design pode ser usado na redução das incidências do crime, 

diminuindo os sentimentos de insegurança e o impacto do crime. 

 

Estas áreas relacionam-se com domínios mais gerais: (i) governos ao nível 

nacional, regional e local; (ii) negócios e comércio ao nível global, nacional, 

regional e local; (iii) organizações não-governamentais (ONGs); e (iv) saúde e 

educação ao nível nacional, regional e local. 
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Este modelo permite que diferentes abordagens do Design se situem numa 

estrutura total, em detrimento de uma especificidade das abordagens. Para além 

disso, o modelo permite que o progresso dentro das oito áreas seja avaliado. 

Contudo, não pretendemos na presente dissertação fazer uma análise 

pormenorizada de todas as áreas especificadas no modelo apresentado, mas 

apenas das questões da criminalidade. 

 

4.2 O crime como uma questão emergente no Design – As origens do Design 

Against Crime 

 

O crime é uma das áreas contempladas no modelo do SRD, na medida em 

que o crime e os sentimentos de insegurança permanecem como um factor 

negativo no impacto da qualidade de vida das pessoas. Cidades em todo o mundo 

têm que fazer face aos problemas do crime e da insegurança, que se manifestam 

através de roubos, furtos, vandalismo e de outras formas de crime (CEN, 2002). 

Fazer face às consequências do crime, e implementar medidas para prevenir 

problemas futuros, coloca um enorme desafio nas sociedades contemporâneas 

(Brand & Price, 2000). Neste âmbito, o crime e os sentimentos de insegurança 

tornam-se uma área cada vez mais importante para os designers. O Design pode 

ser usado como uma ferramenta eficaz na prevenção do crime, incorporando 

características em potenciais alvos, de modo a tornar a actividade criminal menos 

atractiva para o criminoso e a quebrar as causas de um evento criminal. Isto pode 

ser conseguido através de uma variedade de mecanismos introduzidos no Design 

que reduzem o risco da recompensa (Ekblom & Tilley, 2000).  

Em 1999, nasce no Reino Unido um programa nacional, intitulado de 

Design Against Crime (DAC)23, cujo objectivo se prende com a implementação de 

questões de prevenção criminal no Design, através da prática educacional e 

                                                
23 Iniciado pelo U.K. Home Office, pelo Design Council e pelo Department of Trade & Industry, foi 
feita uma investigação das melhores práticas (Learmount et al., 2000) e foram desenvolvidos 
novos conceitos de Design. O programa envolvia instituições como a Universidade de Cambridge e 
a Central St. Martins Colege of Art & Design, e uma equipa de investigadores da Universidade de 
Salford e Sheffield Hallam, que, com fundos da Comissão Europeia (programa Hippokrates, 2001 e 
2002, e programa AGIS, 2003), desenvolveram investigações na Europa e estabeleceram uma rede 
de parcerias. 
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profissional. O âmbito do DAC está sempre presente no processo do projecto e na 

prática do projecto. O DAC enaltece o papel que o produto, a comunicação, o 

interior, ou o espaço público podem ter na prevenção do crime. Destaca, ainda, 

algumas das mais subtis e inovadoras formas em que os designers podem abordar 

o crime e os sentimentos de insegurança.  

Consequentemente, o DAC estende o espectro do Crime Prevention 

Through Environmental Design (CPTED) a uma área mais alargada da prática do 

projecto. Enquanto que o CPTED se evidencia no ambiente construído, o DAC 

enfatiza a contribuição do produto e de outras disciplinas do Design na prevenção 

do crime e a sua incorporação no ambiente construído (Design Council, 2003). 

Muitos dos estudos de caso em espaço público são baseados na teoria e na 

prática do CPTED (Davey et al., 2002a; Design Council, 2002; Cooper et al., 2002; 

Davey et al., 2003).  

O objectivo do DAC é pensar no ofensor e desenvolver as soluções de 

Design que quebrem o comportamento criminal, sem reduzir o valor do Design 

aos legítimos utilizadores, sem aumentar os sentimentos de insegurança, sem 

criar problemas sociais, ou fazer com que a seriedade do crime aumente. 

Naturalmente, não é apenas uma questão de pensar como um ofensor, mas sim 

de considerar todos os tipos de actividade criminal (Ekblom & Tilley, 2000). O 

processo de Design focaliza-se na reunião entre as necessidades e as exigências 

do utilizador, através da compreensão do comportamento humano, das atitudes e 

das emoções em relação a um objectivo particular do Design. Isto permite aos 

designers adoptar uma postura centrada no impedimento do crime e dos 

sentimentos de insegurança. As boas soluções de Design são trabalhadas para o 

seu contexto específico e, frequentemente, dirigem-se a problemas do crime de 

forma subtil e inovadora. A participação de profissionais de Design permite um 

movimento para além de soluções de adaptação de simples dispositivos de 

segurança, tais como cadeados, gradeamentos elevados, CCTV24 e alarmes, para 

soluções de Design.  

                                                
24 Closed Circuit Television – Circuito fechado de televisão 
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O DAC incentiva uma aproximação mais realista e mais global que 

considere, não somente o potencial para os produtos e os espaços serem mal 

utilizados ou abusados, mas uma estética e uma experiência sensorial humana 

(Davey et al., 2002b). Para os designers, o crime é apenas mais um ponto entre 

muitos outros que deve ser ponderado durante o projecto. Para que o DAC seja 

eficazmente inserido no desenvolvimento de um produto ou de um espaço físico, é 

necessário conhecer a sua ligação com o processo do Design.  

De seguida, iremos apresentar, precisamente, os quatro fundamentos do 

DAC (Cooper et al., 2003; Design Council, 2003). 

 

4.2.1 Os quatro fundamentos do Design Against Crime 

 

Através da análise de vários estudos de caso, quatro etapas fundamentais 

foram identificadas, permitindo que o DAC seja incorporado no desenvolvimento 

de novos produtos e espaços físicos (Design Council, 2003): 

 

Etapa 1: Consultadoria 

Existe uma crescente preocupação entre as organizações para adoptarem 

uma postura mais responsável na forma como desenvolvem, produzem e 

distribuem os seus produtos ou espaços físicos. Entretanto, ainda há nas 

organizações incertezas a respeito de como podem efectuar essa mudança dentro 

da sua estrutura e do seu ambiente social. A primeira etapa do DAC envolve obter 

apoio para o processo, de indivíduos internos e externos à organização. As 

organizações não estarão inteiramente envolvidas no DAC se não puderem ver os 

seus benefícios. As estratégias do DAC podem recompensar as organizações de 

inúmeras formas: (i) permitindo uma vantagem competitiva; (ii) protegendo as 

suas marcas; (iii) diminuindo o custo do roubo; (iv) reduzindo o crime contra 

empregados, clientes e utilizadores e; (v) apoiando comunidades locais. 

Designers, e outros membros da equipa, têm de estar empenhados no DAC, para 

que, quando as necessidades estejam perfeitamente compreendidas, a 

oportunidade para o DAC possa ser identificada e comunicada. 
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Etapa 2: Desenvolvimento 

As soluções do DAC devem ser reformuladas mediante um contexto 

específico. Esta fase do DAC envolve uma pesquisa para obter um conhecimento 

mais aprofundado do potencial risco e dos problemas do crime associados ao 

produto, aos espaços físicos ou ao serviço projectado. O risco de ocorrerem crimes 

diferentes deve ser avaliado, incluindo furtos, roubos, vandalismo, violência, e 

fraude. Deve ser, também, recolhida informação a respeito da solução de Design 

proposta, em relação aos locais onde os eventos criminais podem ocorrer e às 

características, aos comportamentos e às motivações dos potenciais ofensores.  

De forma a cumprir este objectivo, os designers precisam de aprender a 

pensar como um ofensor, para antecipar potenciais ofensas, para compreender as 

suas ferramentas, os seus conhecimentos e as suas habilidades, e para incorporar 

questões preventivas no processo de Design (Town et al., 2003).  

Mudar a abordagem do designer na forma como este projecta, introduzindo 

medidas preventivas do crime nas etapas iniciais do desenvolvimento dos 

projectos, requer uma compreensão da forma como o produto ou o ambiente final 

podem ser utilizados de forma incorrecta por parte dos criminosos (Design Policy 

Partnership, 2002). É requerido ao designer que tenha, não apenas um 

conhecimento geral da experiência do utilizador face ao produto ou ao espaço 

físico, mas também um conhecimento do modo como estes poderão ser mal 

utilizados ou abusados na sustentação da actividade criminal ou de serem um alvo 

do próprio crime.  

Negligenciar esta abordagem poderia resultar na falha do(s) designer(s) em 

antecipar a vulnerabilidade do produto ou  do espaço físico ao crime. O Design de 

produtos e de espaços físicos tem um impacto no crime real e nos sentimentos de 

insegurança, influenciando as atitudes e os comportamentos de: (i) potenciais 

ofensores; (ii) guardiães formais, tais como polícias e seguranças privados; (iii) 

guardiães informais; (iv) potenciais vítimas e alvos do crime; e (v) vítimas de 

sentimentos de insegurança. 
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Etapa 3: Teste 

Todas as soluções de Design devem ser validadas antes de estarem 

disponíveis para os utilizadores, de duas formas distintas: (i) contemplarem as 

questões específicas relativas ao crime em causa; e (ii) quebrarem os factores 

causais desse mesmo crime.  

Tradicionalmente, as técnicas para avaliar um produto, tais como o SWOT25 

(Strengths; Weaknesses; Opportunities e Threats), bem como as análises de 

custo-benefício, devem incorporar uma perspectiva criminal. Assim, torna-se 

importante que as experimentações e os testes de desempenho incorporem uma 

potencial utilização errada das soluções do Design. Nestes testes, devem fazer 

parte peritos em prevenção criminal, tais como, criminologistas, representantes da 

comunidade, potenciais ofensores e ex-ofensores. 

 

Etapa 4: Distribuição 

O DAC oferece benefícios comerciais tangíveis – a resistência ao crime pode 

ser uma excelente ferramenta de marketing. As características do Design 

resistente ao crime oferecem “benefícios duplos”, na medida em que, para além 

de fornecerem uma redução na incidência do crime, criam também um sentido de 

segurança no utilizador, que produz um impacto positivo no Design e na própria 

marca comercial. 

 

4.3 Modelos da criminalidade causal 

 

Um Design eficaz reduz a oportunidade criminal, a causa principal para o 

crime. Negar oportunidades para potenciais ofensores aumenta a dificuldade para 

cometer um crime e diminui a questão atractiva e a sua recompensa (Felson & 

Clarke, 1998). Segundo Wootton e colaboradores (2003) já muito se escreveu 

sobre as causas do crime mas, no geral, os factores causais para crimes 

particulares focalizam-se no ofensor e podem ser divididos em duas áreas 

                                                
25 Pontos fortes, Pontos fracos, Oportunidades e Ameaças. 
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principais: (i) os factores relacionados com os atributos do ofensor; e (ii) os 

factores relacionados com os atributos situacionais em que o crime ocorre.  

A categorização dos factores causais que antecedem um crime permite uma 

melhor compreensão das influências e das escolhas que afectam o 

comportamento do ofensor numa situação de crime. Este princípio deriva de uma 

estrutura causal do desenvolvimento do crime elaborada por Ekblom (2001). A 

estrutura de Ekblom (Conjunction of Criminal Opportunity26) foi adaptada e 

aumentada para criar, no âmbito do DAC, o Crime Lifecycle Model.  

Antes de descrever o Crime Lifecycle Model, iremos explicar sucintamente 

os pressupostos que sustentam este modelo. Quando o crime não é considerado 

eficazmente durante o processo de Design de um produto ou de um espaço físico, 

torna-se passivo aos atributos do ofensor e da situação que levam ao crime 

(Figura 6). 

 

Figura 6 – Design Passivo 

 

Fonte: Wootton e colaboradores (2003) 

 
                                                
26 A estrutura da Conjunction of Criminal Opportunity foi desenvolvida através da teoria das 
actividades rotineira de Cohen e Felson (1979). Na Teoria das Actividades Rotineiras, para que o 
evento criminal aconteça, deve haver a junção de um potencial ofensor, de um alvo apropriado e a 
ausência de guardiães capazes. Basicamente, Ekblom adicionou o ambiente e também tentou 
explicar porque é que o ofensor é potencial, o alvo apropriado e o guardião capaz, adicionando os 
promotores do crime.  
 



 77 

Quando os designers consideram o crime eficazmente, os aspectos do 

produto ou do espaço físico que estão a ser desenvolvidos contêm qualidades para 

bloquear os atributos do ofensor ou da situação que levam ao crime (figura 7). 

 

Figura 7 – Design Activo 

 
 

Fonte: Wootton e colaboradores (2003) 

 

É obvio que nem todo o crime pode ser prevenido pelo Design. Os 

criminosos estão a tornar-se cada vez mais criativos nas estratégias que utilizam 

para contornar, ou mesmo anular, as medidas preventivas. Desta forma, alguns 

crimes podem ocorrer apesar das medidas preventivas do DAC, daí ser necessário 

que os designers estabeleçam metas para além do acto criminoso, o que inclui a 

identificação, a compreensão e a perseguição dos ofensores, bem como a análise 

dos efeitos do crime a curto e longo prazo, tanto para a vítima como para o 

ofensor.  

Assim, para entendermos o modelo do DAC e a sua aplicação, torna-se 

necessário apresentar o Crime Lifecycle Model, que foi desenvolvido para que os 

designers considerem questões mais abrangentes relacionadas com a prevenção 

do crime através do Design. 
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4.3.1 Modelo do Ciclo de Vida do Crime 

 

Baseado na teoria desenvolvida por Wootton e colaboradores (2003), e 

elaborado para auxiliar os designers a implementarem questões de prevenção da 

criminalidade no desenvolvimento dos seus conceitos (Figura 8), o Modelo do Ciclo 

de Vida do Crime, incorpora três parâmetros: 

 

Figura 8 – Modelo do ciclo de vida do crime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wootton e colaboradores (2003) 
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 Comportamento ofensor pode produzir mais comportamento ofensor, sendo 

por isso a quebra deste ciclo o objectivo real da prevenção criminal.  

As fases iniciais (fase 1) e finais (fase 10) do ciclo estão interligadas, na medida 

em que a motivação para cometer um crime é influenciada maioritariamente pelas 

circunstâncias de vida do ofensor e pela crença de que o comportamento criminal 

é aceitável e é uma opção válida de vida. As consequências a longo prazo da 

actividade criminal irão afectar a motivação de um ofensor para cometer um 

crime. Por exemplo, a dificuldade para encontrar emprego, por aqueles que já 

tenham antecedentes criminais, pode constituir-se como uma motivação adicional 

para cometer um crime. Para além de que, ter estado preso com um número 

elevado de criminosos, pode ter providenciado uma aprendizagem de 

conhecimentos criminais e acesso a recursos para futuras actividades. 

 Todos os seis pontos que antecedem o evento criminal são pré-requisitos para 

que um crime ocorra. 

 Dirigindo-se de forma detalhada a qualquer um destes pontos, o evento criminal 

pode ser impedido. 

 Os pontos que sucedem o evento criminal também devem ser considerados.  

Como já foi mencionado, é improvável que qualquer medida seja eficaz a cem por 

cento. Por isso, é importante considerar como é que um produto, um serviço ou 

um espaço físico podem ser projectados prevenir problemas que surgem após o 

evento criminal. 

 

Estes três parâmetros gerais subdividem-se em fases mais específicas, 

totalizando dez fases ao longo de todo o ciclo de vida do crime. Como tal, iremos 

fazer uma abordagem sucinta do que constitui cada uma destas fases e as 

problemáticas subjacentes a cada uma delas. De forma a entendermos a ligação 

deste modelo com a pratica do Design. 
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4.3.1.1 As dez fases do evento criminal 

 

Fase 1: a prontidão para que o ofensor ofenda.  

Esta primeira fase relaciona-se com os aspectos circunstanciais da vida do 

potencial ofensor, incluindo: (i) situação financeira; (ii) situação profissional; (iii) 

circunstancias familiares; (iv) relações pessoais; (v) educação; (vi) crenças; e (vii) 

motivações. Um exemplo de como o Design pode fazer face a este tipo de 

questões centraliza-se na regeneração e renovação de áreas mal protegidas. 

Davey e colaboradores (2002a) enaltecem o caso da Royds Community 

Association como um exemplo onde os residentes locais foram integrados no 

planeamento e no processo de Design, tanto ao nível da tomada de decisões, 

como da própria construção. Este tipo de envolvimento melhorou 

significativamente os sentimentos de comunidade, de propriedade e de 

responsabilidade pelo espaço público, num espaço residencial caracterizado por 

níveis muito elevados de desemprego, alcoolismo, drogas e furtos. 

 

Fase 2: Disponibilidade de recursos para o crime por parte do ofensor.  

Esta fase relaciona-se com os recursos que um determinado ofensor possui 

para cometer um crime. Tais recursos incluem itens físicos, tais como ferramentas 

e equipamento, mas principalmente o recurso principal do ofensor – o seu 

conhecimento e a sua habilidade para cometer uma ofensa particular. Quanto 

mais experiência tiver o ofensor, mais hábil se tornará na prática do crime. 

Os co-ofensores também podem ser considerados um recurso, porque: (i) 

auxiliam o ofensor antes ou durante o evento criminal; e (ii) auxiliam o ofensor 

após o crime ocorrer. Os designers devem estar cientes que os ofensores podem 

usar as suas criações como um recurso para o comportamento criminal, e devem 

projectar de encontro a este princípio.  

 

Fase 3: Presença ou acesso do ofensor à situação.  

Esta fase focaliza-se na presença, propositada ou ocasional, de um ofensor 

numa situação de conflito ou de crime.  
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Em relação à presença de ofensores em situações de conflito, o estudo de 

caso realizado em Wendover (Davey et al., 2002a) dá um exemplo do redesign de 

um bar para reduzir a incidência de argumentos que conduzem a crimes e à 

violência. Neste bar, foram removidos os bancos de apoio ao balcão e as cadeiras 

suplementares na zona de esplanada, diminuindo, deste modo, grandes 

aglomerados que produziam frequentemente lutas pelos encontrões e derrame de 

bebidas.  

 

Fase 4: Atributos do design de um produto, ou de um espaço físico. 

Esta fase relaciona-se directamente com a vulnerabilidade do produto ou de 

um espaço físico ao crime. Por exemplo, no caso de roubo, um produto tem maior 

probabilidade de ser roubado se for CRAVED – Concealable; Removable; Available; 

Valuable; Enjoyable e Disposable27 (Clarke, 1999).  

 

Fase 5: Comportamentos, acções e habilidades de terceiros. 

Esta fase considera as acções de terceiros numa situação de crime, como 

preventores ou promotores. Os preventores podem ser activos (e.g., um residente 

que desafie um desconhecido que age de forma suspeita) ou passivos (e.g., a 

mera presença de indivíduos pode deter um ofensor de atacar alguém). 

Similarmente, os promotores do crime podem ser deliberados (e.g., o cúmplice 

que vigia enquanto outro assalta uma casa) ou descuidados (e.g., a pessoa que se 

esquece de fechar o carro ou deixa o telemóvel na mesa do escritório). 

 

Fase 6: Antecipação do risco, do esforço e da recompensa por parte dos ofensores 

A presente fase diz respeito às motivações imediatas dos ofensores para 

cometer uma ofensa, incluindo: (i) a sua percepção do risco de serem detectados; 

(ii) a sua percepção do risco de serem identificados; e (iii) a sua percepção da 

potencial recompensa que a ofensa oferece. Esta recompensa pode ser financeira, 

                                                
27 Fácil de Ocultar; fácil de Remover; quando se encontra Disponível; quando é Valioso; Agradável; 
e a sua distribuição e/ou venda é facilmente Executável.  
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mas pode igualmente ser apenas pela aquisição de status dentro do grupo de que 

faz parte o ofensor. 

 

Fase 7: Impacto imediato 

Esta fase está relacionada com as consequências imediatas do evento 

criminal. Os designers devem reflectir sobre o impacto potencial na vítima e no 

ofensor, como ambos podem reagir, e se as reacções negativas podem ser, de 

alguma forma, modificadas pelo Design.  

É nesta fase que os resultados negativos das intervenções de Design, 

realizadas durante as fases do pré-crime, devem ser considerados, de forma a 

assegurar que o impacto do crime para a vítima não tenha sido inadvertidamente 

prejudicial. 

 

Fase 8: Detecção do crime. 

Esta fase envolve a detecção do crime por testemunhas e, por último, pelas 

autoridades policiais. Tal detecção deve fornecer uma evidência adequada para 

permitir a condenação do ofensor. Exemplos de como este ponto pode ser 

implementado incluem o uso de CCTV, a marcação da propriedade através de 

tinta que é visível através de luz ultra violeta.  

 

Fase 9: Condenação dos ofensores (e co-ofensores). 

Esta fase diz respeito à condenação bem sucedida do ofensor e de todos os 

co-ofensores. Para fazer face a este ponto, os designers devem pensar sobre o 

modo como os seus projectos podem produzir vários testemunhos e evidências 

válidas. 

 

Fase 10: Consequências a longo prazo. 

Esta fase está relacionada com o decréscimo das consequências a longo 

prazo do crime, tais como o aumento do medo e da insegurança por parte das 

vítimas e das suas famílias. 
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4.4 Design Against Crime – Síntese descritiva 

 

Os designers têm um papel importante a desempenhar na prevenção do 

crime, na medida em que estes profissionais possuem conhecimentos tanto para 

antecipar riscos ao nível do crime (Pease, 2001), como para desenvolver soluções 

inovadoras na prevenção do mesmo.  

Para além disso, o processo de Design focaliza-se em identificar e colmatar 

as necessidades e as exigências dos utilizadores, através da compreensão do 

comportamento, das atitudes e das emoções humanas em relação a um objectivo 

particular do Design. Esta abordagem permite aos designers acederem 

rapidamente a questões de prevenção criminal e aos sentimentos de insegurança.  

A participação de profissionais de Design sustenta, portanto, uma 

integração mais eficaz da prevenção do crime nas soluções do projecto, 

permitindo um distanciamento face a soluções implementadas unicamente após a 

concretização de um produto ou de um espaço físico, e à colocação de meros 

dispositivos de segurança (Town et al., 2003).  

Através de um crescente aumento das questões da problemática social 

(e.g., ambientais, desigualdade, exclusão social e crime), é pedido aos designers 

que passem a ter em consideração, no desenrolar dos seus projectos, não apenas 

questões económicas e estéticas, mas preocupações de domínio mais geral. 

Assim, os designers devem ter em atenção uma estrutura mais abrangente na 

qual o Design tem impacto, tendo sido, por isso, criado o Socially Responsible 

Design Model (SRD).  

Este modelo identifica oito áreas nas quais o Design tem impacto: (i) 

governo; (ii) política económica; (iii) comércio justo; (iv) ecologia; (v) inclusão 

social; (vi) saúde; (vii) educação; e (viii) crime. Estas áreas estão englobadas em 

quatro domínios gerais (governo; negócios e comércio; organizações não-

governamentais; saúde e educação) que se relacionam com o desenvolvimento da 

responsabilidade das organizações e dos designers para problemáticas que vão 

para além das tradicionais.  
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Atendendo apenas à área do crime, contemplada pelo SRD, o modo como o 

Design pode fazer face aos problemas do crime e da insegurança é ilustrado pelo 

programa Design Against Crime (DAC), cujo âmbito se prende com a 

implementação de questões de prevenção criminal no Design. O objectivo do DAC 

consiste, baseando-se no ofensor, no desenvolvimento de soluções de Design que 

impeçam a concretização do evento criminal sem aumentar os sentimentos de 

insegurança, sem criar problemas sociais, ou fazer com que a gravidade do crime 

aumente e, acima de tudo, sem retirar o valor do Design aos legítimos 

utilizadores. Desta forma, as quatro etapas fundamentais do DAC (Consultadoria; 

Desenvolvimento; Teste; Distribuição) devem ser inseridas no processo de Design, 

para que este seja uma ferramenta eficaz na prevenção do crime. Algumas 

actividades, dentro do processo de Design, devem envolver questões relacionadas 

com o crime e com a sua prevenção e que, para que tal ocorra, deve ser facultado 

aos designers acesso a dados apropriados e ao contacto com diferentes áreas do 

conhecimento criminal. Quando as soluções de Design se dirigem aos elementos 

causais do crime, os designers necessitam ter acesso a recursos mais 

aprofundados da teoria e da prática da Criminologia.  

Neste âmbito, o Modelo do Ciclo de Vida do Crime, baseado no trabalho de 

Wootton e colaboradores (2003), sugere que no evento criminal se deve ter em 

conta tanto o evento criminal em si mesmo como questões que ocorrem antes e 

depois desse evento criminal. Para tal, este ciclo de vida do crime divide-se em 

dez fases, demonstrando que o crime deve ser combatido em todas elas. 
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Capítulo V 

A visão do poder político local sobre a criminalidade urbana e o  

Design Against Crime 
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5. Introdução 

 

Depois de verificarmos que a questão da criminalidade em espaço urbano 

tem sido uma área de crescente preocupação e que o Design tem assumido um 

papel cada vez mais relevante na prevenção situacional do crime, decidimos 

conduzir uma investigação que relacionasse o crime, o espaço público e o Design.  

 Após tomarmos conhecimento da existência de directrizes europeias que 

apontam para uma prevenção da criminalidade no âmbito local através do poder 

político, quisemos analisar qual a visão do poder político local sobre a 

criminalidade urbana, qual o tipo de respostas face ao crime, nomeadamente em 

espaço público e, acima de tudo, compreender se é atribuído ao Design um papel 

no processo da prevenção situacional. Optámos, por isso, por um modelo de 

investigação, conduzido por uma «lógica exploratória, como um meio de 

descoberta e de construção de um esquema teórico de inteligibilidade e não tanto 

numa óptica de verificação» (Maroy, 1995, p. 117).  

Identifiquemos, pois, as questões que nos orientaram na selecção 

específica dos participantes e na análise dos dados: 

1) Que percepção existe em termos da criminalidade em espaço público? 

2) Que relação existe entre espaço público e a criminalidade? 

3) Quais as politicas de Prevenção/Redução da criminalidade existentes? 

4) Quais os critérios fundamentais na reabilitação/criação de um espaço 

público? 

5) Que relação existe entre o mobiliário urbano, o espaço público e a 

criminalidade? 

6) Que ligação existe entre criminalidade e a forma como são projectados e 

construídos os espaços públicos? 

 

5.1 Metodologia 

 

O tema deste estudo implica a consideração de muitas opiniões subjectivas. 

Se, por um lado, temos um tema de análise que a todos diz respeito, não 
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existindo forma de o negar, por outro lado, temos personalidades distintas, que 

apesar de terem responsabilidades idênticas, divergem no que concerne às suas 

opiniões pelas características físicas, culturais, sociais e pela localização dos 

municípios pelos quais são responsáveis.  

Contudo, a convergência de muitas opiniões credíveis permite-nos retirar 

ilações sobre o objecto de estudo que pretendemos analisar. Foi esse saber que 

procurámos recolher e transmitir, através de um conjunto de entrevistas. 

 

5.1.1 Instrumento 

 

A opção pela técnica de entrevistas, em desfavor de inquéritos, não foi 

difícil de fazer. Por um lado, a matéria em apreço não se adaptava a um modelo 

fragmentado de pergunta e resposta directa; por outro lado, o tipo de reflexão 

exigida apontava claramente para um universo de entrevistados restrito e 

seleccionado, para o qual, no mínimo, seria deselegante a imposição rígida de 

respostas muito balizadas.  

Para atingir os objectivos acima discriminados, construímos um instrumento 

de recolha específico, através de um guião de entrevista semi-estruturado (Anexo 

A), elaborado a partir da literatura sobre o tema (e.g., Design Council, 2003; 

Machado, 2004), administrado de forma semi-directiva, tentando que este 

assumisse a flexibilidade necessária para captar as percepções mais relevantes 

acerca do tema. Dessa forma, pudemos explorar algumas dimensões mais 

tradicionais (e.g., percepção dos índices de criminalidade), sem contudo deixar de 

analisar outras dimensões igualmente importantes, como os locais de maior 

insegurança na cidade, as políticas de prevenção e a possibilidade de prevenção 

do crime através do Design.  

A entrevista estava organizada em quatro domínios: 

 Crime: flutuações da criminalidade e atribuições causais, crimes mais temidos; 

 Criminalidade e espaço público urbano: reflexos da (in)segurança no 

quotidiano; factores explicativos da insegurança, percepção de locais urbanos 

inseguros e seguros;  
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 Espaços públicos e mobiliário urbano: espaços de segurança, critérios de 

selecção/produção, manutenção, figuras do crime; 

 Prevenção/Intervenção: estratégias de promoção da segurança, medidas, 

critérios e directrizes locais da prevenção da criminalidade. 

 

5.1.2 Amostra: Caracterização dos participantes 

 

As investigações qualitativas consistem no abandono do pressuposto de 

aleatoriedade na selecção dos sujeitos entrevistados. A amostragem nos métodos 

qualitativos pretende-se intencionalizada, sendo os participantes seleccionados em 

função da informação que nos podem fornecer sobre o fenómeno em estudo. 

Pretende-se, assim, que a amostra seja, não representativa de uma população, 

mas sim da experiência ou conhecimento a que o estudo pretende aceder (Morse, 

1994). Se a amostra deste estudo deveria recair sobre os responsáveis políticos 

das autarquias locais, convém contudo referenciar que responsáveis são esses.  

Os participantes escolhidos nesta etapa deveriam ser aquilo a que Morse 

(1994) designa por «peritos experienciais» (p. 229) no fenómeno: aqueles que 

possuem sobre ele um conhecimento particular e aprofundado. Se, numa primeira 

abordagem, a escolha poderia recair nos próprios Presidentes das autarquias, os 

participantes escolhidos foram claramente, no nosso caso, os responsáveis 

políticos pela área do urbanismo.  

A escolha dos concelhos recaiu na análise efectuada no primeiro capítulo 

que nos evidenciou que os concelhos capitais de distrito eram, na sua 

generalidade, aqueles que mais contribuíam para os índices de criminalidade do 

respectivo distrito. Assim, contactámos para participar nesta investigação todos os 

vereadores responsáveis pelo Pelouro do Urbanismo de todos os concelhos 

capitais de distrito de Portugal Continental. Iniciámos esta investigação com a 

possibilidade de uma amostra de dezoito participantes. No entanto, esta ficou 

reduzida a dez participantes, tendo para tal contribuído: (i) a falta de resposta ao 

pedido efectuado; e (ii) a marcação e desmarcação sucessiva das entrevistas, não 

tendo sido, por isso, possível a sua realização atempadamente. Apesar da 
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dificuldade de obter algumas entrevistas, tentámos, contudo, preencher a maior 

área do território continental (Figura 9), tendo alcançado uma amostra 

significativa a todos os níveis (e.g., Litoral e Interior, Norte, Centro e Sul). 

 

Figura 9 – Distribuição geográfica das entrevistas efectuadas por distrito. 

 

 

 Entrevistas efectuadas 

 Entrevistas não efectuadas 

  
 

 

Passamos, agora, a apresentar os concelhos capitais de distrito que 

constituem a amostra do nosso estudo (Braga, Vila Real, Porto, Viseu, Coimbra, 

Castelo Branco, Lisboa, Setúbal, Évora e Faro), em termos de área, população e 

número de freguesias. Incluímos, ainda, a densidade populacional e a proporção 

populacional do respectivo concelho em relação ao distrito. Finalizámos esta 

descrição enquadrando as freguesias dos concelhos analisados segundo a 

tipologia de áreas urbanas28, composta por três níveis: Áreas Predominantemente 

Urbanas (APU)29, Áreas Mediamente Urbanas (AMU)30 e Áreas Predominantemente 

Rurais (APR)31.  

                                                
28 A tipologia de áreas urbanas, para fins estatísticos, é o resultado de um trabalho conjunto 
desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estatística e pela Direcção Geral do Ordenamento do 
Território e Desenvolvimento Urbano.  
29 As Áreas Predominantemente Urbanas integram as seguintes situações: (i) freguesias urbanas 
(freguesias que possuem densidade populacional superior a 500 hab./Km2 ou que integram um 
lugar com população residente superior ou igual a 5000 habitantes), (ii) freguesias semi-urbanas 
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Braga, com uma área de 183,2 km2, 170.858 habitantes e 62 freguesias, é 

um dos 14 municípios do distrito de Braga. Tem uma densidade populacional de 

932,6 hab./km2 e contribui com 20% para o total populacional do seu distrito. Nas 

APU deste concelho vivem 92% da população total, sendo a restante percentagem 

incluída em AMU (Figura 10). 

 

Figura 10 – Freguesias do concelho de Braga 

 

 APU 

 AMU 
 

Fonte: Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 

 

Vila Real, com uma área de 378,8 km2, 50.499 habitantes e 30 freguesias, 

é um dos 14 municípios do distrito de Vila Real. Tem uma densidade populacional 

de 133,3 hab./km2 e contribui com 22% para o total populacional do seu distrito. 

A população residente neste concelho distribui-se da seguinte forma: 68% da 

população reside em APU, 12 % em AMU e 20% em APR (Figura 11). 

 
                                                                                                                                              
(freguesias não urbanas que possuem densidade populacional superior a 100 hab./Km2 e inferior 
ou igual a 500 hab./Km2, ou que integram um lugar com população residente superior ou igual a 
2000 habitantes e inferior a 5000 habitantes) contíguas às freguesias urbanas, incluídas na área 
urbana, segundo orientações e critérios de funcionalidade/planeamento; (iii) freguesias semi-
urbanas constituindo por si só áreas predominantemente urbanas segundo critérios de 
funcionalidade/planeamento; e (iv) freguesias sedes de Concelho com população residente 
superior a 5000 habitantes (Diário da República, II Série de 11 de Setembro de 1998). 
30 As Áreas Mediamente Urbanas integram as seguintes situações: (i) freguesias semi-urbanas não 
incluídas na área predominantemente urbana; e (ii) freguesias sedes de Concelho não incluídas na 
área predominantemente urbana (ibidem). 
31 As Áreas Predominantemente Rurais aplicam-se para os restantes casos (ibidem). 
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Figura 11 – Freguesias do concelho de Vila Real 

 

 APU 

 AMU 

 APR 
 

Fonte: Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 

 

Porto, com uma área de 41,3 km2, 238.954 habitantes e 15 freguesias, é 

um dos 18 municípios do distrito do Porto. Tem uma densidade populacional de 

5785,8 hab./km2 e contribui com 13% para o total populacional do seu distrito. A 

totalidade da população neste concelho concentra-se em APU (Figura 12). 

 

Figura 12 – Freguesias do concelho do Porto 

  APU 
 

Fonte: Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 

 

Viseu, com uma área de 507,1 km2, 96.810 habitantes e 34 freguesias, é 

um dos 24 municípios do distrito de Viseu. Tem uma densidade populacional de 

109,9 hab./km2 e contribui com 25% para o total populacional do seu distrito. 

Neste concelho, 65% da população residente concentra-se em APU, 18 % em 

AMU e 17% em APR (Figura 13). 

 



 92 

Figura 13 – Freguesias do concelho de Viseu 

 

 APU 

 AMU 

 APR 
 

Fonte: Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 

 

Coimbra, com uma área de 319,4 km2, 142.408 habitantes e 31 freguesias, 

é um dos 17 municípios distrito de Coimbra. Tem uma densidade populacional de 

445,8 hab./km2 e contribui com 32% para o total populacional do seu distrito. A 

população neste concelho reside maioritariamente em APU (95%), distribuindo-se 

a restante população em AMU (5%) e em APR (0,5%) (Figura 14). 

 

Figura 14 – Freguesias do concelho de Coimbra 
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Fonte: Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 

 

Castelo Branco, com uma área de 1.438,2 km2, 55.034 habitantes e 25 

freguesias, é um dos 11 municípios distrito de Castelo Branco. Tem uma 

densidade populacional de 38,2 hab./km2 e contribui com 26% para o total 

populacional do seu distrito. A população residente neste concelho distribui-se da 
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seguinte forma: cerca de metade da população reside em APU (56%), estando a 

restante distribuída em AMU e APR (12% e 32%, respectivamente) (Figura 15). 

 

Figura 15 – Freguesias do concelho de Castelo Branco 
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Fonte: Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 

 

Lisboa, com uma área de 84,8 km2, 529.485 habitantes e 53 freguesias, é 

um dos 16 municípios distrito de Lisboa. Tem uma densidade populacional de 

6243,9 hab./km2 e contribui com 25% para o total populacional do seu distrito. A 

população deste concelho concentra-se unicamente em APU (Figura 16). 

 

Figura 16 – Freguesias do concelho de Lisboa 

  APU 
 

Fonte: Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 

Setúbal, com uma área de 171,9 km2, 120.117 habitantes e 8 freguesias, é 

um dos 13 municípios distrito de Setúbal. Tem uma densidade populacional de 

698,7 hab./km2 e contribui com 15% para o total populacional do seu distrito. A 
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população residente neste concelho concentra-se maioritariamente em APU 

(96%), estando a restante concentrada em AMU (Figura 17). 

 

Figura 17 – Freguesias do concelho de Setúbal 
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Fonte: Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 

 

Évora, com uma área de 1.307,0 km2, 55.619 habitantes e 19 freguesias, é 

um dos 14 municípios distrito de Évora. Tem uma densidade populacional de 42,5 

hab./km2 e contribui com 32% para o total populacional do seu distrito. Um terço 

da população residente neste concelho concentra-se em APU (33%) e cerca de 

dois terços em APR (67%) (Figura 18). 

 

Figura 18 – Freguesias do concelho de Évora 
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Fonte: Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 

 

Faro, com uma área de 201,6 km2, 58.305 habitantes e 6 freguesias, é um 

dos 16 municípios distrito de Faro. Tem uma densidade populacional de 289,2 

hab./km2 e contribui com 15% para o total populacional do seu distrito. A 
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população residente neste concelho distribui-se da seguinte forma: 71% em APU, 

14% em AMU e 15% em APR (Figura 19). 

 

Figura 19 – Freguesias do concelho de Faro 
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Fonte: Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 

 

 Depois de descritos os concelhos capitais de distrito nos quais se realizaram 

as entrevistas, passamos agora para a caracterização da amostra propriamente 

dita, ou seja, dos participantes neste estudo.  

 Se no início deste estudo pretendíamos que a nossa amostra fosse 

constituída unicamente pelos responsáveis políticos do pelouro do urbanismo, 

designadamente vereadores, tal não foi possível na medida em que três dos 

vereadores designaram outros elementos como os mais indicados em termos de 

conhecimentos para responderem às perguntas. Como tal dos dez participantes, 

entrevistaram-se sete vereadores, dois técnicos e um assessor, sendo apenas um 

do sexo feminino. De entre os participantes com cargos políticos, e tendo em 

conta o actual mandato, dois exercem a sua actividade pela primeira vez, quatro 

ocupam o cargo pela segunda vez, um participante está na autarquia pela terceira 

vez e apenas um pela quarta vez consecutiva. É de referir que, relativamente aos 

dois técnicos que também integraram a amostra, um deles exerce a sua actividade 

há quatro anos e o outro há quinze anos.  

No que se refere à formação académica dos entrevistados, sete possuem 

formação superior, nas mais distintas áreas (e. g., Filosofia, Engenharia 
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Electrotécnica, Engenharia Civil, Geografia, Arquitectura), e os restantes possuem 

uma formação abaixo do ensino universitário. 

 

5.1.3 Procedimentos 

 

Miles e Huberman (1984, cit. in Hébert et al., 1990) definem a fase de 

tratamento dos dados como a estruturação de um conjunto de informações que 

vai permitir tirar conclusões e tomar decisões. 

Na investigação qualitativa, a recolha de dados e a sua análise caminham 

lado a lado, dado que, através da entrevista, os investigadores permanecem 

atentos a temas emergentes, lêem as suas transcrições e desenvolvem conceitos 

e proposições para começarem a dar sentido dos dados. Claramente que à medida 

que se aproxima do fim da investigação, o investigador concentra-se mais na 

análise e na interpretação de dados (Hébert et al., 1990).  

Para a recolha desses dados, foram efectuados contactos com as 

autarquias, primeiramente através de chamadas telefónicas, seguido de envio de 

um ofício onde eram explicados os objectivos, a pertinência do estudo e a 

necessidade de colaboração por parte dessas mesmas autarquias. Estes contactos 

tiveram início em Março de 2005, tendo sido possível efectuar apenas quatro 

entrevistas em resposta aos primeiros contactos. Foram, portanto, necessárias 

várias tentativas junto de algumas autarquias para que as entrevistas se 

pudessem efectuar. A ocorrência das eleições autárquicas (Outubro de 2005) 

também veio, sem dúvida, dificultar o acesso a estas entrevistas: (i) antes das 

eleições, pela falta de disponibilidade demonstrada devido ao envolvimento dos 

vereadores em questões de campanha política, (ii) depois das eleições, pela falta 

de tempo dos mesmos, justificada pela necessidade de uma rigorosa análise dos 

dossiers. Foi por este motivo que o período de recolha do estudo decorreu entre 

Março de 2005 e Maio de 2006.  

De salientar que foi pedida autorização a todos os entrevistados para que a 

entrevista fosse gravada em suporte áudio, não tendo nenhum interveniente 

recusado. 



 97 

Na presente investigação, a análise de dados foi feita imediatamente após a 

recolha completa dos mesmos. Analisaram-se e codificaram-se os dados, num 

processo necessariamente dinâmico. Através dessa análise, tentámos ganhar uma 

compreensão mais aprofundada daquilo que se estudava e continuamente refinar 

as interpretações. Esse processo foi constituído por várias fases: (1) fase de 

descoberta contínua, na qual se identificaram temas e desenvolveram conceitos e 

proposições; (2) fase que ocorreu depois da recolha dos dados e que, tipicamente, 

envolve codificar os dados e refinar a nossa compreensão do assunto; (3) 

tentativa de compreensão dos dados no contexto em que estes foram recolhidos. 

 

5.1.3.1 A análise de conteúdo no tratamento dos dados 

 

A análise de conteúdo categorial é, hoje, uma das técnicas mais comuns na 

investigação empírica realizada pelas diferentes ciências humanas e sociais. 

Berelson (1952, cit. in Vala, 1986) definiu-a como uma técnica de investigação 

que permite a descrição objectiva e sistemática do conteúdo manifesto da 

comunicação. Cartwright (1953, cit. in Vala, 1986) alarga o âmbito da análise de 

conteúdo, na medida em que propõe a sua extensão a todo o comportamento 

simbólico. Krippendorf (1980, cit. in Vala, 1986), trinta anos depois, definiu a 

análise de conteúdo como uma técnica de investigação que permite fazer 

inferências, válidas e replicáveis, dos dados para o seu contexto. 

Por sua vez, para Vala (1986), a finalidade da análise de conteúdo é a de 

efectuar inferências, com base numa lógica explicitada sobre as mensagens, cujas 

características foram inventariadas e sistematizadas. As condições de produção de 

uma análise de conteúdo são, resumidamente, as seguintes: os dados de que 

dispõe o investigador encontram-se já dissociados da fonte e das condições gerais 

em que foram produzidos; o investigador coloca os dados num novo contexto que 

constrói com base nos objectivos e no objecto da pesquisa; para proceder a 

inferências a partir dos dados, o analista recorre a um sistema de conceitos, cuja 

articulação permite formular as interpretações. Ou seja, o material sujeito à 

análise de conteúdo é concebido como o resultado de uma rede complexa de 
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condições de produção, cabendo ao investigador construir um modelo capaz de 

permitir inferências sobre uma ou várias dessas condições de produção. Trata-se 

da desmontagem de um discurso e da produção de um novo discurso através de 

um processo de localização-atribuição de traços de significação. 

Sendo o objectivo deste estudo a análise da percepção da criminalidade em 

espaço público urbano e a possibilidade de prevenção criminal através do Design, 

a partir da perspectiva dos entrevistados, considerou-se que a análise de conteúdo 

seria a técnica privilegiada para tratar o material recolhido, pois esta seria a 

melhor forma para reflectir, de modo justo, os dados. A análise de conteúdo 

realizada nesta investigação foi, portanto, mais descritiva do que interpretativa. 

Desta forma, e recorrendo à técnica de análise de conteúdo categorial, a 

codificação dos resultados passou pela avaliação e pela organização dos mesmos 

em categorias e números de ocorrência, durante a transcrição das entrevistas. Os 

passos preconizados foram: (1) considerar três entrevistas e as respectivas 

transcrições; (2) proceder-se a uma codificação caso a caso; (3) codificar uma 

resposta de cada vez e ordenar categorias relacionadas; e posteriormente, (4) 

seguir o mesmo procedimento para as restantes entrevistas.  

A classificação ou a categorização é uma tarefa que visa reduzir a 

complexidade e atribuir-lhe sentido. A prática da análise de conteúdo baseia-se 

nesta elementar operação que visa simplificar para potenciar a apreensão e, se 

possível, a explicação. As categorias são o elemento-chave do código do 

investigador (Vala, 1986). As categorias representam, de modo condensado, os 

significados centrais reportados pelos entrevistados. Neste sentido, uma categoria 

é, eventualmente, composta por um termo-chave que indica a significação central 

do conceito que se quer apreender e de outros indicadores que descrevem o 

campo semântico do contexto. Assim, a inclusão de um segmento de texto numa 

categoria pressupõe a detecção dos indicadores relativos a essa categoria. A 

análise de conteúdo categorial envolveu a decomposição das respostas em 

unidades (temas), mais tarde reagrupadas em categorias em função dos 

significados. O que importa são os conceitos, e a passagem dos indicadores aos 

conceitos é, portanto, uma operação de atribuição de sentido. 
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A construção do sistema de categorias pode ser feita a priori ou a 

posteriori, ou ainda através da combinação destes dois processos. Os grandes 

temas de análise neste estudo surgiram da teoria, da intuição e dos próprios 

dados. Optou-se, sobretudo, por categorias definidas a priori, através da 

interacção entre o quadro teórico de partida e os problemas concretos que se 

pretendiam estudar. 

Uma vez construídas, as categorias de análise de conteúdo foram sujeitas a 

um teste de validade interna, ou seja, procurou-se assegurar a sua exaustividade 

e exclusividade. Pretendia-se assim garantir, no primeiro caso, que todas as 

unidades de registo fossem colocadas numa das categorias; e, no segundo caso, 

que uma mesma unidade de registo só coubesse numa categoria. 

Uma vez que, segundo Vala (1986), são os objectivos e a problemática 

teórica que devem determinar a natureza das unidades a utilizar, neste estudo 

foram três os tipos de unidades de análise utilizados: a unidade de registo, a 

unidade de contexto e a unidade de enumeração. Uma unidade de registo é o 

segmento determinado de conteúdo que se caracteriza colocando-o numa dada 

categoria (Vala, 1986). Neste caso, foi utilizada a unidade de registo semântica (o 

significado que é bastante informativo). A unidade de contexto é o segmento mais 

largo de conteúdo que o investigador examina quando caracteriza uma unidade de 

registo (Vala, 1986). Neste estudo, a unidade de contexto correspondeu à 

entrevista individual. A unidade de enumeração foi aritmética (contagem de 

percentagens). De referir, novamente, que a inclusão de uma só categoria foi 

contada uma vez por cada sujeito. A análise de ocorrências visou determinar a 

predominância e o interesse da fonte por diferentes conteúdos. 

O objectivo desta fase era, assim, atribuir um valor a cada pedaço de 

informação. Cada caso individual iria consistir num conjunto de valores completos 

para as “variáveis” do estudo. Neste processo de codificação, foram respeitadas 

algumas regras básicas que, normalmente, são contempladas: (i) os códigos 

foram mutuamente exclusivos, isto é, qualquer resposta, em particular, foi 

assinalada numa só categoria; (ii) os códigos foram exaustivos, ou seja, tentou-se 
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alcançar todas as codificações possíveis; e (iii) ao longo de todos os dados, os 

códigos foram aplicados consistentemente. 

Alcançar um esquema de trabalho dos códigos sensível aos padrões de 

dados e que funcione adequadamente para ligar dados relacionados é, em si 

mesmo, uma forma de descoberta teórica. Além disso, achou-se por bem 

apresentar, neste estudo comentários verbais, para ilustrar certos pontos, em vez 

de os reduzir a categorias numericamente codificadas. Foram, então, recolhidas 

listas de respostas e, depois, seleccionadas as mais ilustrativas de um tema, em 

particular. Assim, após a codificação dos resultados, procedemos à sua descrição. 

 

5.2 Descrição de resultados 

 

a) Percepção acerca da criminalidade 

 

 Todos os elementos desta amostra demonstraram alguma falta de 

conhecimento sobre a prevalência da criminalidade local (“números não há”, “não 

lhe consigo dizer”). Os entrevistados referenciaram, muitas vezes, que o seu 

desconhecimento se devia à ausência de estatísticas disponíveis para as 

autarquias (“não tenho grandes elementos para poder com algum rigor dar-lhe 

essa ideia”, “as autarquias dificilmente têm acesso a esses dados”), propondo que 

fossem contactadas as autoridades policiais para obter dados concretos (“para 

isso é melhor falar com a polícia”, “talvez a polícia judiciária, que é mesmo aqui ao 

lado, tenha alguns dados”). Apesar da falta de conhecimento ao nível da 

prevalência da criminalidade, metade dos entrevistados indicaram um elevado 

índice de criminalidade no concelho onde exercem a sua actividade, 

acrescentando que o fenómeno da criminalidade tem tendência para aumentar e 

que surge, cada vez mais, no espaço público. Contudo, referenciaram sempre que 

a criminalidade que se faz sentir no respectivo concelho não é grave (“estamos a 

falar de uma criminalidade que não é grave”, “esta criminalidade não provoca 

mortos nem graves distúrbios”), e que é sobretudo uma criminalidade ocasional 

(“sabe, muitas vezes a ocasião faz o ladrão”, “acaba por ser muitas vezes uma 
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questão de oportunidade”). Como justificação, os mesmos apresentaram 

essencialmente dois motivos que estão na origem da criminalidade: (i) as 

questões de ordem social, relacionadas com fenómenos de desemprego, de 

desestruturação social e de falta de inserção social, por sua vez associados 

sobretudo à habitação social, (“aqui trata-se de uma criminalidade muito ligada a 

zonas sociais”, “há a ideia que alguns bairros de habitação social estão ligados ou 

associados a algumas questões de criminalidade”). Como tal, indicaram como 

protagonistas os imigrantes e os toxicodependentes; (ii) as actividades nocturnas, 

ligadas a fenómenos de diversão, que ocorrem essencialmente em bares, 

discotecas, concertos (“temos problemas de criminalidade, principalmente na 

parte nocturna, derivado de alguns bares e discotecas”, “a zona histórica está 

cheia de bares que, por vezes, nos causam algumas chatices”). Segundo os 

entrevistados, “são actividades que fomentam actos criminais” devido a uma 

grande concentração de pessoas e de álcool (“há um aglomerado de jovens e 

gente sem eira nem beira”, “hoje em dia, o álcool gera muita violência e actos 

marginais”). 

Em relação aos tipos de crimes que geram maior preocupação, o 

vandalismo foi evidenciado pela maioria dos elementos entrevistados como o mais 

prejudicial. Existe a percepção de que este vandalismo ocorre sobretudo sobre 

equipamentos urbanos, designadamente contentores do lixo, papeleiras, bancos, 

paragens de autocarros, parques infantis (“há mais ocorrências de casos na 

queima de papeleiras e na destruição ou vandalização de alguns parques infantis 

ou de alguns equipamentos dessa natureza”). Os roubos e furtos são, também, 

mencionados como caracterizadores de algumas incidências criminais, mas apenas 

por uma pequena minoria (quatro dos entrevistados). 

 

b) Políticas de prevenção da criminalidade 

 

Nenhuma autarquia apresentou um programa claro de prevenção criminal, 

apesar de algumas intervenções apresentadas pelos entrevistados poderem ser 

entendidas como políticas de prevenção criminal.  
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Assim, três das autarquias que participaram no nosso estudo fazem 

referência a (i) programas de promoção habitacional (“estamos a tentar, de facto, 

reabilitar o centro da cidade indo no sentido sobretudo de torná-lo habitável”), 

justificados pelo facto de “grandes zonas da cidade ficam praticamente desertas, 

proporcionando um ambiente muito propício à criminalidade”; e (ii) programas de 

integração social, inseridos em questões que podem ser consideradas de 

prevenção social (“umas das grandes preocupações (…) desde sempre foi a 

integração social”). Esta preocupação com a integração social tem dado origem a 

reabilitações focalizadas nos bairros sociais e a uma distribuição heterogénea das 

camadas sociais, no sentido de “baixar a densidade populacional destes locais, de 

os tornar mais transparentes, mais abertos”, acabando com os guetos sociais que 

foram construídos precisamente para “também serem guetos físicos”. Estas 

intervenções têm, portanto, como objectivo central “mesclar no tecido urbano as 

várias camadas populacionais para não haver tantos guetos, e com eles o 

acantonamento de problemas marginais”. 

Apesar de as três autarquias referirem que a sua actuação nas questões da 

criminalidade e da sua prevenção é reduzida e indirecta (“a outro nível não vejo 

que a câmara possa actuar muito mais”, “não tenho dentro das minhas 

competências uma relação directa com a criminalidade”), todas fizeram referência 

a questões de prevenção situacional do crime nos seus discursos. Sete destas 

autarquias apresentaram um conceito geral de prevenção situacional do crime, 

através do planeamento e do urbanismo, referindo-se quer à iluminação (a 

totalidade dos entrevistados focalizaram esta medida), quer à delimitação de 

espaços, de uma clara definição da sua utilização e da visibilidade. Para além 

destas medidas, foram referenciadas questões relacionadas com o policiamento, 

quer “por parte das forças de segurança, no sentido de poder dissuadir este tipo 

de situações”, quer através da colocação “em alguns espaços, e de forma discreta, 

de guardas ou responsáveis”. 

Uma minoria dos entrevistados (apenas dois) recorre à remoção de 

equipamento urbano (“na zona urbana, não temos contentores”) e à dispersão de 

actividades nocturnas por toda a cidade como formas de prevenção (“muitas 
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vezes, uma grande concentração de pessoas acaba por ser também um factor de 

alguma confusão e alguns problemas”). 

 

c) Relação entre espaço público e criminalidade 

 

 Todos os entrevistados mencionaram que o espaço público tem fortes 

repercussões na criminalidade e que é um factor que potencia essa mesma 

criminalidade. Como explicação, os entrevistados referiram (i) a existência de uma 

alta densidade populacional (“a selva urbana (…) retira às pessoas grandes 

condições de vida e acaba sempre por ser um elemento que propicia conflitos, 

medos”); (ii) o desenho urbano (“um espaço menos iluminado, um espaço mais 

hostil à vivência humana, digamos assim, um espaço mais isolado, é evidente que 

a criminalidade se acoita nesses locais”, “a criminalidade tem horror à luz, tem 

horror ao espaço aberto, tem horror quase à geometria”); e (iii) uma manutenção 

insuficiente e um diminuto sentimento de cidadania (“todo o espaço público que é 

desarrumado, degradado, que é sujo, é um espaço propício à criminalidade”, “é 

óbvio que nos recantos, nos locais mais sombrios, nos espaços que não são 

lógicos, nem adequados às necessidades humanas, as pessoas acabam por não 

respeitar esse espaço”). 

O espaço público é visto por todos os entrevistados como um local para o 

“desenvolvimento de actividades marginais que, normalmente, propiciam e 

servem muitas vezes de base a fenómenos de criminalidade mais ou menos 

violenta”. Contudo, todos apontaram características que devem estar implícitas no 

espaço público e no desenho da cidade para que exista uma relação positiva entre 

espaço público e criminalidade. Essas características dizem respeito a uma 

utilização permanente do espaço público porque a “criminalidade tem horror à 

circulação das pessoas com abundância”. Nesse sentido, evidenciaram a 

acessibilidade, os espaços de permanência e de lazer como elementos que 

fomentam uma actividade social em espaço público e que, por conseguinte, 

permitem prevenir um foco de criminalidade (“quanto mais gente estiver na rua, 

menos propício, menos fácil é a criminalidade”). Outra característica reportada foi 
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a visibilidade (“se criarmos sítios abertos, visíveis de todo o lado, isso facilita a não 

criminalidade”). É de salientar que um dos participantes sublinhou que, apesar de 

considerar que existe uma relação entre espaço público e criminalidade (“é óbvio 

que os recantos, os locais escuros e sombrios, mais isolados são propícios para a 

criminalidade”), “a qualidade do desenho urbano não resolve a questão da 

criminalidade, mas afasta-a para outros locais”. 

Convém, contudo, realçar que, apesar de todos os entrevistados 

estabelecerem uma relação positiva entre espaço público e criminalidade, nenhum 

deles efectua um estudo prévio da criminalidade existente numa zona que 

pretenda criar ou reabilitar. De facto, sete dos participantes da nossa amostra 

frisaram que a questão da criminalidade não se reflectia ou não representava uma 

preocupação aquando da reabilitação ou da criação de um espaço público, devido 

à falta de estatísticas criminais referentes à autarquia em questão e à opinião 

expressa por todos de que os índices de criminalidade no seu concelho são 

diminutos (“repare, não existe um estudo sobre essa temática”, “a criminalidade, 

aqui, não é uma criminalidade relevante que nos obrigue a tomar medidas para 

atacar esse problema”). Os restantes três entrevistados sugeriram que, apesar de 

não executarem um estudo específico da criminalidade no local em questão, essa 

dimensão estava implícita em qualquer projecto realizado pela autarquia, quer 

fosse de reabilitação ou de criação de um novo espaço público. 

Os participantes apontaram, maioritariamente, como critério central na 

criação e reabilitação de um espaço público, as pessoas, seguido de questões 

económicas e estéticas. As medidas abrangidas recaem sobretudo na melhoria e 

na criação do maior número de percursos pedonais, com o objectivo de 

“proporcionar que uma determinada zona urbana tenha uma boa vivência 

urbana”. Além disso, entenderam que deveriam ser verificadas as condições 

prévias e as necessidades existentes em cada espaço público, de modo a adequar 

as intervenções no mesmo (“os critérios são verificar caso a caso, bairro a bairro, 

zona a zona o que é que se pode fazer, quais são as necessidades (…) temos que 

ter em conta estas condicionantes (…) e depois em função disso procurar adequar 

o espaço a recuperar com as pessoas que ali habitam”). 
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Neste processo de criação ou de reabilitação do espaço público, apenas 

uma minoria (dois participantes) entendeu que a responsabilidade era 

inteiramente da própria autarquia e, como tal, não existiam outras entidades nem 

organismos envolvidos neste processo. A maioria apontou o envolvimento do 

Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR) na reabilitação de zonas 

históricas, referindo-se ainda à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional (CCDR) e de algumas empresas privadas (e.g., empresas de televisão 

por cabo, electricidade, gás) como entidades responsáveis pela criação ou 

reabilitação de um espaço público. Neste processo, foi também reportado a 

inclusão de designers qualificados no processo de reabilitação e criação de um 

espaço público, por nove dos intervenientes. 

 

d) Espaço público e mobiliário/equipamento urbano 

 

 Todos os entrevistados consideraram o mobiliário e o equipamento urbano 

como fundamentais para o espaço público. Na sua opinião, um espaço público 

deveria, através do seu equipamento, ser acolhedor e deveria criar uma vivência e 

permanência social urbana “permitindo uma relação entre distintas classes sociais 

e faixas etárias”. Essa importância advém da necessidade de “nos sentirmos na 

rua tão bem quanto nos sentimos na nossa casa”. Deste modo, todos 

mencionaram que o mobiliário urbano era parte integrante da concepção de 

qualquer projecto de reabilitação ou criação de um espaço público.  

Apesar de este tipo de equipamento urbano estar contemplado no projecto, 

desde o seu início, os participantes mencionaram que só numa fase final se 

estipulava concretamente o modelo a implementar (“depois de ter a concepção do 

molde do espaço público, é que se começa a pensar no que se lá vai pôr em 

cima”). 

Este método, utilizado por todos os entrevistados, deve-se ao facto de 

nenhuma autarquia projectar e desenvolver mobiliário público próprio, uma vez 

que representa um “encargo que não precisamos de ter” e sobretudo porque, 

adquirir mobiliário a empresas do ramo, “é mais barato porque é feito em série”. 
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Neste contexto, foi referido que, apesar da imperatividade do mobiliário 

urbano se coadunar com a filosofia projectada para um determinado espaço 

(“aprovamos um mobiliário urbano, consentâneo com o desenho urbano de cidade 

que estamos a fazer”), a preocupação com este tipo de questões, devido à 

concorrência existente neste ramo (“há empresas que são muito importantes, e 

especializadas em mobiliário urbano, em que a concorrência entre elas é muito 

forte”), acabavam por levar a maioria das autarquias a assumir uma atitude 

passiva (“não temos que nos preocupar com essas questões de projecto”, 

“limitamo-nos a ficar sentados e a dizer o que serve e o que não serve”).  

 Em relação à manutenção e conservação do mobiliário urbano, todos os 

intervenientes referiram que este tipo de acções devem ser realizadas de modo 

permanente para que “não se transformem de um elemento útil num elemento 

descaracterizador e, muitas vezes, feio da própria cidade”, e que a manutenção 

era um problema na medida em que “as pessoas, infelizmente estragam tudo”. 

Apesar de todos os intervenientes neste estudo terem referenciado a 

manutenção do equipamento/mobiliário urbano como uma actividade da 

responsabilidade da autarquia, a grande maioria afirmou que este facto “não quer 

dizer que seja a autarquia a exercer directamente as funções de conservação”. 

Dependendo do mobiliário urbano (e.g., paragens de autocarros, quiosques, 

mupis – mobiliário urbano para apresentação de informação e publicidade), o 

contrato entre as autarquias e as empresas privadas assentava em princípios de 

concessão de publicidade e envolvia a manutenção desses equipamentos por 

parte da empresa privada.  

 Relativamente aos critérios que envolvem a selecção do mobiliário urbano, 

todos os entrevistados referiram factores económicos e estéticos, mas apenas sete 

intervenientes referenciaram questões económicas como sendo o primeiro critério 

de selecção.  

Os restantes intervenientes reportaram factores estéticos como o principal 

motivo de escolha. Para além destes critérios, foram ainda mencionadas questões 

de robustez, funcionalidade e comodidade. 
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e) Directrizes para diminuir a criminalidade 

 

 A grande maioria dos entrevistados (oito participantes da nossa amostra) 

referiram que desconhecem qualquer tipo de directrizes que orientem ou exijam 

às autarquias locais a implementação de programas ou métodos de redução ou 

prevenção da criminalidade (“julgo que devam acontecer algumas directivas nesse 

sentido, mas como não temos esse tipo de problemas, desconheço”, “que eu 

saiba, não existe nada”). Os restantes dois entrevistados mencionaram a não 

existência de qualquer directriz nesse sentido (“nesse âmbito, digo-lhe já que nem 

vale a pena procurar”, “não há directivas nesse sentido”). 

Oito participantes afirmaram que a criminalidade em Portugal era 

considerada um caso de polícia, na medida em que “também é isso que cria uma 

grande adesão da opinião pública” e, como tal, referiram que, no âmbito da 

criminalidade, as acções eram sempre repressivas e não preventivas. No entanto, 

e apesar de metade dos entrevistados atribuírem uma maior eficácia à prevenção 

comparativamente à repressão (“muito mais correcto, a longo prazo”), oito dos 

participantes mencionaram que era mais fácil assistirmos a um aumento do 

contingente policial, a um aumento de medidas de vigilância, e de medidas de 

punição do que em medidas preventivas. 

 Deste modo, e apesar da importância atribuída à prevenção da 

criminalidade, todos referiram que “a criminalidade, quando existente, tem de ser 

reprimida, fortemente reprimida”, mantendo por conseguinte um “contacto 

permanente com a polícia” porque, como foi referenciado pela maioria dos 

entrevistados, “sabe que a esse nível não temos qualquer tipo de competências”. 

 

5.3 Discussão dos resultados 

 

A avaliação de metade dos entrevistados de que a criminalidade se faz 

sentir cada vez mais no seio das cidades e que as flutuações da criminalidade se 

orientam no sentido do seu aumento, anuncia uma certa concordância com outros 

estudos nacionais que reportam a ideia de que as taxas de criminalidade têm 
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vindo a aumentar. De facto, segundo o estudo de Manita e Machado (2000), 

existe uma percepção do aumento da criminalidade, tanto no Porto (75,6%), 

como no resto do país (80,2%). Estudos internacionais (Roberts & Stalams, 1997, 

cit. in Machado, 2004) corroboram igualmente a ideia de que existe uma noção 

pública de que o crime é um fenómeno em crescimento, e se analisarmos os 

dados provenientes do European Sourcebook of Crime and Criminal Justice 

Statistics (2003), podemos concluir que a evolução do crime corrobora a 

percepção desta metade dos entrevistados.  

Contudo, os restantes cinco participantes da nossa amostra relatam que os 

índices de criminalidade se têm mantido ao longo dos anos. Esta percepção é 

corroborada pelo estudo desenvolvido por Machado (2004) na cidade do Porto, no 

qual apenas metade dos entrevistados salientam um aumento da criminalidade 

(61,9%), sendo que os restantes apontam para uma estabilidade da mesma, tal 

como os participantes da nossa amostra.  

Contudo, os resultados deste último estudo não parecem corresponder às 

últimas tendências da criminalidade objectiva, reveladas pelo total de crimes 

denunciados às autoridades policiais portuguesas entre 1998 e 2004 (cf. Capítulo 

I). De facto, as estatísticas revelam um aumento da criminalidade entre 1998 e 

2003 (18%) e a estabilização da mesma no ano de 2004 (diminuição de menos de 

1%). Sendo assim, parece-nos que a evolução da criminalidade percepcionada 

pelos entrevistados que referenciam uma estabilização do crime contraria a 

“realidade criminal” do país e que, através da comparação dos dados estatísticos 

provenientes do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Justiça com 

o discurso dos entrevistados, consideramos que apenas quatro dos mesmos têm 

uma noção aparentemente correcta da variação da criminalidade para o seu 

concelho. 

Desta primeira análise, consideramos que, apesar de metade da amostra 

deste estudo evidenciar um correcto conhecimento das variações da criminalidade, 

a totalidade dos entrevistados parece desvalorizar parcialmente o fenómeno 

criminal. As suas percepções não são, pois, fundamentadas nos níveis de 

criminalidade actualmente conhecidos. 
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Os entrevistados evidenciam o facto de a criminalidade sentida não ser de 

cariz violento, o que vai de encontro aos dados do Relatório Anual em Matéria de 

Segurança Interna do ano de 2004. Este documento evidencia que o total deste 

tipo de crimes se situava, naquele ano, nos 5,4% do total de crimes participados 

às autoridades policiais. No entanto, convém salientar a existência de um aumento 

de 3,4% dos crimes violentos em comparação com o ano anterior, tendo para tal 

contribuído o crime de roubo na via pública (excepto por esticão), como sendo o 

crime que maior número de ocorrências regista, representando só ele mais de 

50% deste tipo de criminalidade.  

No que se refere aos tipos de crimes mais frequentes, os elementos da 

nossa amostra fazem referência aos crimes contra o património. Estes dados 

podem ser corroborados pelas estatísticas provenientes do Gabinete de Estudos e 

Planeamento do Ministério da Justiça referentes ao ano de 2004 (cf. Capítulo I), 

que demonstram a existência de um elevado número de crimes que têm como 

alvo bens patrimoniais (56% do total de ocorrências registadas). É de salientar 

que a maioria dos entrevistados referiu que o vandalismo (crime contra o 

património) era o crime mais preocupante nas cidades. Este dado deve, contudo, 

ser analisado mediante a preocupação que este tipo de crimes tem para as 

próprias autarquias, e não para os seus habitantes. Com isto, parece-nos que a 

preocupação evidenciada pelos entrevistados se insere num tipo de crime que 

regista o maior número de incidências sobre equipamentos, que por sua vez estão 

directamente sobre a alçada do município. Como tal, o vandalismo pode ser 

considerado como o tipo de crime mais dispendioso e mais problemático para a 

amostra em questão. De facto, se analisarmos as estatísticas criminais do ano de 

2004, provenientes do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da 

Justiça, podemos constatar que o dano (categoria de crime onde se insere o 

vandalismo) apenas contribuiu para 6% do total de crimes registados em Portugal 

(cf. Capítulo I). 

Com base nestes dois últimos pontos, consideramos que existe uma certa 

incongruência ao nível da análise da criminalidade por parte dos entrevistados, por 

um lado, pela importância atribuída a um tipo de crime (dano) que apenas 
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corresponde a 6% da totalidade de crimes registados em Portugal e, por outro 

lado, pela desvalorização dos crimes violentos com um peso praticamente idêntico 

(5,4%) para essa mesma totalidade. 

No nosso estudo, verificamos também que as respostas dos entrevistados 

registam uma grande dispersão em torno das causas que alimentam a 

criminalidade. Tal como no estudo espanhol de Bonal e Ross (1992, cit. in 

Machado, 2004), os factores sociais assumem um maior relevo nas respostas dos 

participantes, em grande parte explicadas pelo fenómeno das drogas, do 

desemprego e das necessidades económicas das famílias. São, portanto, as 

questões sociais que os sujeitos na amostra apontam como uma das principais 

razões para o aumento da criminalidade, juntamente com questões relacionadas 

com a diversão nocturna. Dentro destas causas sociais, a desestruturação social, 

tal como referido no capítulo II através da Teoria da Desorganização Social (Shaw 

& McKay, 1942), está intimamente relacionada com a criminalidade, surgindo aqui 

a percepção da exclusão social como causa do crime. Para os entrevistados, o 

crime está, então, associado às “classes perigosas”, que para além dos imigrantes, 

inclui os toxicodependentes. 

Uma hipótese explicativa para o facto de os imigrantes e os 

toxicodependentes serem, maioritariamente, apontados como aqueles que 

suscitam maior insegurança, relaciona-se, seguramente, com a elevada adesão do 

público a certos estereótipos criminais. Por um lado, o toxicodependente aparece, 

muitas vezes, associado à criminalidade motivada pela carência da droga ou, 

então, o seu consumo excessivo é encarado como causa de perturbação mental, 

podendo, por isso, o toxicodependente tornar-se uma pessoa violenta (Fernandes, 

1994). Por outro lado, as referências aos imigrantes podem ser explicadas através 

do argumento das diferenças culturais, habitualmente geradoras de 

marginalização e exclusão nas cidades (Indovina, 2001). Assim, este dado enfatiza 

a noção de Madriz (1997, cit. in Machado, 2004) que argumenta que o medo é 

algo fortemente racializado e legitimado pelas diferenças e pelos preconceitos 

raciais e sociais. 
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A “geografia do crime” surge bastante delineada nas respostas dos 

entrevistados, fundamentalmente esboçada a partir da presença das figuras mais 

temidas já referenciadas. Os entrevistados apontam, portanto, como “hot spots” 

os locais da cidade onde se regista uma maior concentração das figuras conotadas 

pela amostra como possíveis agentes do crime. Deste modo, os locais apontados 

pelos entrevistados como preocupantes ao nível da criminalidade inserem-se 

sempre nos bairros sociais e nos locais de diversão nocturna. Desta forma, e a 

partir deste dado, podemos afirmar que os entrevistados conceptualizam a 

evolução da criminalidade como um resultado de um sistema social que não 

parece oferecer aos cidadãos as condições necessárias para viverem 

condignamente.  

Contudo, apesar de identificarem os perpetradores do crime como aqueles 

que pertencem às “classes perigosas”, os entrevistados estabelecem uma relação 

positiva entre o espaço público e a criminalidade (um espaço iluminado, limpo, 

com adequada visibilidade é dissuasor do crime). Esta referência vem evidenciar, 

tal como foi referido no Capítulo III, que o crime, muito mais do que um acto 

premeditado, é sobretudo uma questão de oportunidade (Clarke, 1992). Daí que, 

apesar de existir conformidade entre todos os entrevistados de que o crime está 

relacionado com factores sociais (identificam as condições e as motivações sociais 

como factores causadores do crime, apontam os agentes do crime como sendo 

figuras de marginalização - imigrantes e toxicodependentes - e evidenciam os 

bairros sociais como o local de fenómenos criminais), todas as autarquias refiram 

medidas situacionais de prevenção criminal (embora não se referindo a elas 

nestes termos), e apenas três assumam intervenções de cariz social (programas 

de promoção habitacional, de integração social e de reabilitação dos bairros 

sociais). É, portanto, a importância atribuída ao espaço público por todos os 

entrevistados, por considerarem que este está intimamente relacionado com o 

crime, que fundamenta e justifica o predomínio das medidas situacionais como 

forma de prevenir o crime, comparativamente às medidas sociais. 

Entre as várias medidas situacionais, todos os participantes evidenciam 

sobretudo a utilização permanente do espaço público, já defendida por Jacobs 
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(1961) como um mecanismo de auto-protecção da cidade, e a manutenção do 

espaço público patente na teoria Broken Windows de Wilson e Kelling (1982), 

estando ambas as medidas apresentadas no Capítulo II. Além disso, sete dos 

entrevistados reforçam a ideia de que é preciso que o controlo do crime seja 

auxiliado por determinadas medidas físicas ou arquitectónicas (e.g., delimitação 

de espaços, visibilidade), por si só promotoras da noção de espaço defensável 

defendida por Newman (1972), bem como pelo moderno pensamento do Crime 

Prevention Through Environmental Design (Moffat, 1983), e que podemos 

enquadrar nas medidas da prevenção situacional (cf. Capítulo III). Outros 

referem, ainda, questões ligadas à vigilância informal e à presença de guardiães, 

noção que vem colocar em evidência a Teoria das Actividades Rotineiras (Cohen & 

Felson, 1979), que sugere que o crime resulta da convergência de três elementos 

no tempo e no espaço: a presença de um potencial ofensor, a presença de um 

alvo apropriado, e a ausência de um guardião capaz, para impedir o evento 

criminal. Todas estas intervenções são vistas como um método de redução das 

oportunidades e enquadram-se nas cinco técnicas principais da prevenção 

situacional do crime (cf. Capítulo III).  

Contudo, e apesar de todos os participantes da nossa amostra fazerem 

referência a diversas medidas situacionais, nenhuma autarquia fez referência a um 

programa de prevenção criminal. Esta atitude parece estar em consonância com a 

ideia transmitida pela amostra de que o crime não se reflecte na vida quotidiana 

da cidade, é normalmente de carácter ocasional e nunca é violento.  

Além disso, e apesar de todas estas ligações dos dados do nosso estudo 

com a teoria apresentada e de todas estas referências se incluírem no âmbito da 

prevenção situacional do crime, parece-nos que elas são referenciadas com base 

no senso comum, e não através do conhecimento fundamentado na teoria. 

Consideramos que esta análise é corroborada pela falta de estudos e de dossiers 

que incluam questões de prevenção criminal aquando da criação ou reabilitação 

de um espaço público. De qualquer forma, é de salientar que alguns dos 

entrevistados referiram que esta preocupação está implícita no processo.  
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O critério fundamental para oito dos entrevistados na criação e na 

reabilitação de um espaço público centra-se nas pessoas, sendo que as 

necessidades e as condições existentes em cada local são apontadas como 

medidas para entender e suportar o desenvolvimento de novos espaços e de 

possíveis reabilitações. Dentro desta atitude, podemos formular duas hipóteses: (i) 

o critério fundamental insere-se efectivamente numa responsabilidade social, de 

modo a servir as necessidades dos cidadãos, fornecer um ambiente próspero e 

uma vivência urbana. Para tal, são realizados estudos quantitativos, sendo 

precisamente estes que auxiliam as autarquias a tomar decisões em função dos 

espaços públicos existentes, das suas condições e dos habitantes que aí residem 

ou trabalham, tal como foi sugerido por Kay (1999) (cf. Capítulo IV). Desta forma, 

as preocupações passam a estar, sobretudo, inseridas numa problemática social, 

tais como questões ambientais, desigualdade, exclusão social e crime (Collings, 

2003) (cf. Capítulo IV); ou (ii) o critério fundamental apontado pelos participantes 

serve para rejuvenescer as partes centrais das cidades, em que as autarquias 

executam uma criação ou reabilitação de um espaço público de forma a colmatar 

o envelhecimento das zonas urbanas. Este rejuvenescimento pode ser visto como 

uma atitude permanente que passa pela recuperação dos espaços, dos imóveis, 

pelo refazer de zonas da cidade, que entretanto se degradaram e ficaram 

envelhecidas, podendo então ser inseridas em questões económicas e estéticas.  

A própria escolha do mobiliário urbano insere-se nestas duas últimas 

questões (económicas e estéticas). Apesar de o mobiliário urbano ter sido 

referenciado como tendo uma importância capital para a cidade e para o seu 

espaço público (é referenciado como parte integrante de qualquer projecto, a 

partir da fase de concepção e sendo específico para o local em questão), a 

escolha do mesmo parece-nos estar relacionada essencialmente em parâmetros 

económicos. Esta interpretação recai no facto de nenhum dos entrevistados ter 

evidenciado que este tipo de equipamento é projectado e desenvolvido pela 

própria autarquia. De facto, este equipamento é adquirido a empresas, não é 

projectado para o local específico, e não é parte integrante do projecto de 

renovação ou criação de um espaço público desde o seu início. Por outras 
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palavras, consideramos que, para a nossa amostra, o mobiliário urbano é 

considerado fundamental para o espaço público, mas assume a importância de um 

grupo de equipamentos que são “colados” no projecto de um determinado local, e 

são adquiridos através de um catálogo de uma empresa privada, por meio de 

critérios económicos e estéticos.  

O facto de nenhum dos elementos da nossa amostra ter feito qualquer 

referência aos Conselhos Municipais de Segurança (cf. Capítulo III), entidade de 

âmbito municipal com funções de natureza consultiva, cujos objectivos incluem, 

por exemplo, o aprofundamento do conhecimento da situação de segurança na 

área do município e a promoção da discussão sobre medidas de combate à 

criminalidade, parece-nos sintomático do que Rodrigues (1998), disse após a 

criação destes conselhos: «Esperemos que estes Conselhos venham a ser o tão 

necessário fórum de debate inter-institucional das questões relacionadas com a 

segurança — entendida esta no seu sentido mais lato — e tranquilidade públicas. 

É, sem dúvida, uma iniciativa geradora de expectativas entre os responsáveis 

políticos e a comunidade, mas teremos de esperar para saber se esta lei constitui 

um marco no processo de adesão da comunidade e da polícia ao sistema político 

local ou se estamos apenas perante outro exemplar de legislação portuguesa 

caracterizada pela sua erudição de linguagem, boas intenções e fraca 

implementação» (p. 54). 

Apesar de metade dos entrevistados ter referido o actual desajustamento 

do sistema judicial em matérias relacionadas sobretudo com a pequena 

criminalidade, considerada um fenómeno grave para o cidadão comum (Roché, 

1994), as abordagens da prevenção do crime são, para estes participantes, as 

mais eficazes a longo prazo, comparativamente às abordagens repressivas. 

Contudo, todos evidenciaram que as questões da criminalidade são do foro das 

autoridades policiais e nenhum referenciou as iniciativas implementadas pela 

União Europeia no apoio às autoridades locais para a implementação da 

prevenção da criminalidade no planeamento, na construção e na gestão do espaço 

público e dos seus equipamentos. O próprio desconhecimento, referido por oito 

dos nossos entrevistados, e a ausência, referida pelos restantes dois, de qualquer 
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tipo de directriz que oriente ou exija às autoridades locais a implementação de 

programas ou métodos de redução ou prevenção da criminalidade, leva-nos a 

supor que os intervenientes da nossa amostra não estão informados sobre 

nenhuma das orientações sugeridas e implementadas pela União Europeia (cf. 

Capítulo III).  

 Convém, igualmente, salientar que este tipo de intervenção e preocupação 

por parte da União Europeia remonta a um parecer do Comité das Regiões de 18 

de Novembro de 1999 sobre “criminalidade e segurança nas zonas urbanas”, onde 

é referido, no ponto 4.5, que «durante a fase de projecto (planeamento) tanto de 

novas construções como da renovação urbana, convém ter em consideração os 

aspectos da prevenção criminal. Isto poderá ser conseguido mediante estreita 

cooperação entre as autoridades competentes em matéria de ordenamento 

urbano, os proprietários e as autoridades competentes em matéria de ordem 

pública» (p.5).  

Em relação à existência de designers nas equipas que levam a cabo as 

renovações e criações de espaços públicos, referido como vimos por oito dos 

entrevistados, convém aqui frisar que apenas um dos elementos da nossa amostra 

refere a existência deste tipo de profissionais. Todos os outros apresentam 

afirmações dúbias, que nos levam a considerar que quando referenciam a prática 

de projecto por parte de designers (se ela existe, pois não podemos comprovar), 

esta está sempre relacionada com projectistas, arquitectos, ou equipas exteriores, 

contratadas pelas autarquias para executarem um projecto para um determinado 

local. Aliás, a contratação de equipas exteriores à autarquia parece-nos que é 

prática comum, o que nos leva a supor que em relação a “obras” de grande 

envergadura, o papel da autarquia e dos seus técnicos passa por uma mera 

gestão de processos. 

A própria prática do Design pareceu-nos ser confundida com parâmetros 

estéticos e associada a questões relacionadas com o “mundo das artes”. À 

excepção de um dos entrevistados, nenhum dos entrevistados foi capaz de 

fornecer uma noção adequada sobre o que é o Design, sobre o papel do designer 

e sobre o contributo deste profissional para questões relacionadas com o tema 
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deste trabalho. Parece-nos possível afirmar que, para a amostra deste estudo, 

tudo o que ultrapasse atributos estéticos, é considerado exógeno ao Design. 

Finalmente, e mediante a análise dos resultados, convém salientar que, 

apesar de estarem presentes os fundamentos teóricos que sustentam o Design 

Against Crime (DAC), este está longe de poder ser implementado. De facto, 

pareceu-nos que estavam presentes alguns défices ao nível de conhecimento quer 

do fenómeno criminal, quer do Design, e ainda da prevenção situacional que 

estabelece precisamente a ponte entre estas duas áreas de conhecimento e que 

permite uma efectiva implementação do DAC. Relativamente ao fenómeno 

criminal, consideramos que os entrevistados aparentam desconhecer a realidade 

local no que concerne à prevalência, tipos, figuras e locais do crime. Quanto ao 

Design, é possível que haja uma associação entre esta disciplina e a estética, o 

que poderá revelar que esta percepção está longe de definir esta área de 

conhecimento de forma congruente com os seus pressupostos. Em relação à 

prevenção situacional, podemos constatar que este tipo de abordagem é a mais 

implementada pelos elementos da nossa amostra, estando as medidas adoptadas 

pelas autarquias incluídas nas cinco técnicas principais da prevenção situacional 

do crime. Além disso, esta prevalência das medidas situacionais remete-nos para o 

facto de todas as autarquias percepcionarem o crime como uma questão de 

oportunidade. Sendo assim, é precisamente pelo facto de a prevenção situacional 

integrar as medidas adoptadas pelas autarquias que nos parece possível poder 

afirmar que estão presentes os pilares, ainda que teóricos, para a implementação 

do DAC. Contudo, o que falta é a ligação à prática do Design.  

Para que seja possível implementar medidas do DAC nas autarquias, 

segundo o Design Council (2003), para além de uma preocupação e de uma 

postura responsável na forma como é criado ou reabilitado um espaço público, é 

necessário obter apoios para o processo, de indivíduos internos e externos à 

organização, e demonstrar os benefícios das estratégias do DAC (cf. Capítulo IV). 

 Consideramos que, somente quando as autarquias possuírem 

conhecimentos mais aprofundados relativos ao fenómeno criminal, quando 

compreenderem o que é o Design e qual a sua aplicabilidade, e quando 
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entenderem os benefícios do DAC, poderá ser aplicado o Modelo de Ciclo de Vida 

do Crime (cf. Capítulo IV), elaborado para auxiliar os designers a implementarem 

questões de prevenção da criminalidade no desenvolvimento dos seus conceitos. 
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Neste estudo, não tentámos negar as variáveis pessoais ou sociais como 

causas importantes do crime, mas o crime é, certamente, produto de uma 

interacção entre a pessoa e o local. Neste estudo, evidenciámos que através do 

estudo do local, não só podemos compreender melhor o evento criminal, mas 

podemos também atingir um maior conhecimento dos padrões e tendências do 

próprio crime. 

Aceitar a oportunidade como uma causa do crime abre também uma nova 

conjuntura para inovadoras políticas da prevenção do crime focalizadas em 

reduções da oportunidade. Estas políticas não contemplam meramente esforços 

para a diminuição da predisposição individual para cometer um crime, através de 

programas sociais ou da ameaça de sanções criminais, mas operam sobre 

circunstâncias muito mais próximas do evento criminal e têm assim uma 

possibilidade maior de reduzir o crime.  

O Design Against Crime é uma destas novas políticas que visa, 

precisamente, a redução das oportunidades para o crime, ou seja, tenta 

incorporar questões que vão para além do âmbito tradicional do Design e que se 

inserem em medidas de prevenção situacional do crime. 

A prevenção é, de facto, a primeira medida que se deve desenvolver para 

que seja possível uma antecipação às situações criminais e para que sejam 

delineadas soluções nos momentos adequados. No domínio da segurança importa, 

sobretudo, a prevenção. Qualquer outra acção que não evite a prática do facto 

está relacionada com a justiça, a ordem ou qualquer outro elemento similar, mas 

não com a segurança, em relação à qual só podemos dizer que existe quando o 

delito, a agressão, não se produz. Segurança não equivale a polícia, mas sim a 

prevenção, e as políticas que conseguem maior legitimidade neste campo não são 

as que mais delinquentes detêm, mas sim aquelas que mais delitos evitam. 

Embora tenhamos atingido os principais objectivos que presidiram a este 

estudo, verificámos que, apesar de estarem presentes nas autarquias alguns 

fundamentos teóricos relativos ao Design Against Crime, não se verifica uma 

aplicação prática do mesmo. De facto, considerando que as autarquias 

desvalorizam parcialmente o crime, havendo um aparente desconhecimento do 
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que é o Design e estando a concepção e o desenvolvimento de produtos 

colocados em espaço público, designadamente o mobiliário urbano, fora do 

âmbito das autarquias, pudemos verificar que o Design Against Crime, em 

Portugal, é totalmente inexistente como forma de redução das oportunidades para 

o crime.  

 Ao considerarmos algum desconhecimento por parte das autarquias do 

crime, do Design e das políticas de prevenção situacional delineadas pela União 

Europeia, não pretendemos afirmar que não existe uma preocupação no que 

concerne às medidas de combate à criminalidade. De facto, as questões de 

prevenção criminal, nomeadamente as medidas situacionais, são implementadas 

em todas as autarquias e de forma privilegiada comparativamente a outros tipos 

de abordagens de prevenção. Mesmo que estas não sejam sustentadas por 

conhecimentos teóricos específicos sobre a sua eficácia, as autarquias 

implementam-nas por iniciativa própria e de forma correcta. Parece-nos, então, 

importante salientar como conclusão final deste trabalho que o desejo de 

segurança urbana está sempre patente no discurso político local.   

Seria importante, em futuras investigações, analisar de que forma podem 

ser incluídas questões do Design Against Crime nas autarquias, perceber 

concretamente que critérios existem na concepção e no desenvolvimento do 

mobiliário urbano por parte das empresas (externas às autarquias). Relativamente 

a este último tópico, seria fundamental analisar concretamente se estas empresas 

adoptam uma atitude activa face ao crime, designadamente se esse mobiliário é 

pensado de forma a: (i) impossibilitar o cometimento de um crime sobre o 

mobiliário urbano; (ii) impossibilitar o cometimento de um crime através do 

mobiliário urbano; e (iii) retirar, pela sua existência, a oportunidade para o crime. 

 Seria igualmente interessante alargar o âmbito de estudo para outras áreas 

do Socially Responsible Design que para além do crime (onde se enquadra o 

Design Against Crime), engloba áreas tão diversificadas como a educação, a 

saúde, a inclusão social, a ecologia, entre outras, nas quais o Design pode 

desempenhar um papel muito relevante.  

























Guião da entrevista 

Domínios 

(A) Crime 

(B) Criminalidade e Espaço Urbano 

(C) Espaços Públicos e Mobiliário Urbano 

(D) Prevenção/Intervenção 

 

(A) Crime 

1. Que imagem têm da criminalidade local? 

(e.g., Tipo, Protagonistas, Locais habituais, Vítimas) 

2. Que imagem tem das incidências criminais? 

(e.g., Taxa alta, taxa baixa, relação com estatísticas nacionais, padrões 

evolutivos locais) 

3. Que tipos de crime se apresentam como: 

a) os mais/menos preocupantes? Motivo? 

b) Os mais/menos dispendiosos? Motivo? 

 

(B) Criminalidade e Espaço Urbano 

1. De entre as suas preocupações políticas, que lugar ocupa as 

questões da criminalidade em espaços públicos? Numa escala de 

comparação com outro tipo de problemas (e.g., desemprego, 

toxicodependência). 

2. No seu entender, o espaço público influência a criminalidade? De 

que modo? 

 

(C) Espaços Públicos e Mobiliário Urbano 

1. No processo de criação ou reabilitação de um espaço público, o 

mobiliário urbano é parte integrante deste processo? A partir de que 

fase? 

2. Esse mobiliário é projectado ou comprado para o local em questão? 

3. Quais os critérios de selecção? 



4. A manutenção deste mobiliário urbano é da responsabilidade de 

quem? 

 
(D) Prevenção/Intervenção 
1. A autarquia na execução ou na reabilitação de um espaço público tem em 
conta a criminalidade na zona? 
 
2. Nesta criação ou reabilitação, quais os critérios fundamentais para a 
autarquia? 
 
3. Que entidades/organismos intervêm nesta criação/reabilitação? 
 
4. No desenvolvimento destas áreas intervêm designers qualificados? 
 
5. Como é que procura que o espaço urbano seja dissuasor do crime? 
 
6. Existem programas ou métodos para as autarquias implementarem 
reduções na criminalidade? 
 
7. Existem directrizes governamentais que obriguem/orientem as autarquias 
locais em questões de criminalidade em espaço público? 
 
8. Na existência de um foco de criminalidade (hot spots) que medidas são 

geralmente tomadas pela autarquia? 
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