
 
Resumo da reunião do Conselho Municipal de Segurança de 
Setúbal – 03JUL14  
 
Realizou-se no dia 3JUL14 a segunda reunião do Conselho Municipal de Segurança do 
Município de Setúbal. O primeiro ponto da ordem de trabalhos foi referente à análise 
da evolução da criminalidade no Concelho de Setúbal.  
 
Refira-se que os Conselhos Municipais de Segurança visam incentivar a participação 
dos cidadãos nas questões de segurança que dizem respeito a todos nós, motivo pelo 
qual publica-se um resumo com a informação mais relevante partilhada. Por razões 
óbvias, este resumo incide sobretudo sobre os aspectos que se referem à realidade 
de Azeitão.  
 
A tendência predominante é a da redução da criminalidade geral e da criminalidade 
violenta. Note-se, no entanto, que estes dados respeitam, logicamente, apenas à 
criminalidade participada, deixando de fora a criminalidade não participada (i.e., 
relativamente à qual não foi feita queixa). Esta última deverá ser uma realidade mais 
relevante quanto aos crimes onde não há violência. 
 
A criminalidade geral na área de actuação da PSP desceu no último ano, tendência 
que se tem verificado desde 2009. Quanto à criminalidade grave e violenta esta 
também tem descido. De 2009 para 2013 houve uma descida de 50%, sendo que esta 
realidade é o resultado da actuação não só de todas as forças de segurança mas 
também da Câmara Municipal, com as suas políticas de urbanismo, onde se destaca a 
melhoria da iluminação pública e as políticas de envolvimento dos cidadãos na 
preservação dos seus bairros.  
 
O índice de violência, isto é, a percentagem de crimes com violência no total das 
participações efectuadas é o seguinte: a nível nacional é de 6%, na cidade de Setúbal 
é de 10%, na totalidade do Concelho é de 12%. 
 
Os principais crimes participados na área de intervenção da PSP foram os seguintes: 
furtos de viaturas (sendo a cidade de Setúbal o local do distrito onde este crime tem 
mais incidência), que mantiveram os seus valores relativamente a anos transactos; 
furtos a residências (onde houve uma diminuição das ocorrências); roubos a pessoas, 
estabelecimentos, por esticão e outros (onde tem havido uma descida nos últimos 
dois anos).  
 
A GNR referiu que os seus dois Postos Territoriais no Concelho têm os seguintes 
efectivos: o Posto Territorial de Setúbal tem 32 militares que, durante o período do 
Verão foram entretanto reforçados com 5 estagiários dos cursos da GNR (1 Sargento e 
4 Guardas); o Posto Territorial de Azeitão tem 29 militares que, durante o período de 
Verão, foram também reforçados com 5 estagiários dos cursos da GNR (1 Sargento e 4 
Guardas).  
 
Relativamente aos meios, têm os seguintes 
PT de Setúbal: 2 viaturas ligeiras, que estão inoperacionais; 1 viatura TT, que está 
inoperacional; 2 motos. A inoperacionalidade das viaturas automóveis tem sido 



 
suprida com o recurso a uma viatura de um PT vizinho. 
PT de Azeitão: 2 viaturas ligeiras; 1 viatura TT; 2 motas que foram fornecidas pela 
Junta de Freguesia, a que se juntará em breve um ciclomotor, também fornecido 
pela Junta de Freguesia. 
 
Quanto à criminalidade foi referido o seguinte: 
Na área de actuação da GNR, a totalidade dos crimes foi de 1232 em 2012, 1030 em 
2013 e 482 no primeiro semestre de 2014. Os crimes contra as pessoas foram 216 em 
2012, 180 em 2013 e 92 no primeiro semestre de 2014. Os crimes contra o património 
foram de 827 em 2012, 204 em 2013 e 136 no primeiro semestre de 2014. 
Na divisão do total de participações por cada PT e por ano temos o seguinte: 
Ano                     Totais       PT Setúbal     PT Azeitão 
2012                     1232              497                 735 
2013                     1030              439                 591 
2014 (1º Sem.)    482               221                 261 
 
Quanto à divisão por tipologias criminais, em 2013 e nos primeiros seis meses de 2014 
os principais crimes ocorridos em Azeitão foram os seguintes: furtos, incluindo furtos 
a residências, roubos por esticão e sem ser por esticão, havendo ainda a registar um 
roubo a residência.  
 
Quanto às detenções efectuadas em Azeitão, a esmagadora maioria foi feita na 
sequência de mandado judicial (ou seja, não são detenções em flagrante delito), 
tendo sido registadas 52 em 2012, 33 em 2013 e 8 no primeiro semestre de 2014. 
A GNR indicou como principais dificuldades para a sua actuação os seguintes 
factores: 
• Um efectivo muito baixo;  
• Um reduzido número de viaturas automóveis;  
• Meios informáticos obsoletos e, por conseguinte, morosos. 
 
Foi também referido pela PSP e pela GNR o aumento das participações por violência 
doméstica.  
Não é possível indicar dados mais detalhados porque as circunstâncias em que esta 
apresentação foi feita inviabilizaram a obtenção de mais informação. Caso venha a 
ser obtida mais informação relevante, esta será oportunamente comunicada. 
 
No período de debate destacou-se o facto de, numa zona nos Brejos de Azeitão, estar 
referenciada uma empresa idónea de excursões de idosos que subcontrata a outras a 
distribuição de folhetos publicitários. Elementos das empresas subcontratadas 
colocam folhetos nas caixas de correio, dobrando-os de determinada forma para 
marcar casas. Pouco tempo depois, aparece na zona uma carrinha de mudanças com 
indivíduos que vão tocar a algumas campainhas, procurando perceber quais as casas 
que estão desertas. E depois ocorrem assaltos. Vários moradores já foram várias 
vezes vítimas de assaltos deste tipo, alguns deles mesmo quatro vezes. Esta é uma 
realidade que ocorre há vários anos e, apesar de terem apresentado queixa na GNR, 
não só os assaltos continuam como as participações não dão em nada e não têm 
qualquer feed-back das suas participações.  
 
Num outro ponto da ordem de trabalhos foi feita a apresentação do Programa 



 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, executado pelo Gabinete Técnico 
Florestal Municipal da Arrábida.  
Nesta apresentação comunicou-se que foi desenvolvido um trabalho de campo na 
zona da Arrábida / Picheleiros para prevenção e protecção contra incêndios. Este 
trabalho, que foi feito em parceria com o Regimento de Engenharia n.º 1, abriu 
26kms de caminhos e trabalho implicou o levantamento dos proprietários das 
propriedades desta zona.  
No mesmo contexto, os moradores foram incentivados a criar uma associação de 
proprietários.


