
 
Análise das respostas ao I Inquérito sobre Segurança à População 
de Azeitão 
 
Enquadramento 
 
Durante o mês de Abril de 2014, a Associação Cívica Azeitão no Coração, através do 
seu projecto Azeitão+Seguro, em colaboração com a Junta de Freguesia de Azeitão e 
com o Jornal de Azeitão realizou o I Inquérito sobre segurança à população de 
Azeitão. 

No seu conjunto, as questões apresentadas no inquérito pretendiam perceber o 
sentimento de segurança de quem reside e ou trabalha na região de Azeitão. 

Foram recebidas 216 respostas válidas de cidadãos que residem e ou trabalham nas 
seguintes localidades e lugares: Aldeia da Piedade; Aldeia de Irmãos, Brejoeira, 
Brejos de Azeitão; Casal de Bolinhos; Casas de Azeitão; Choilo; Galeotas; Jardia, 
Oleiros; Picheleiros; Pinhal de Negreiros; Pinheiros; Vendas de Azeitão; Vila Fresca de 
Azeitão e Vila Nogueira de Azeitão. A estas há a acrescentar várias respostas cujos 
autores preferiram não indicar a área de residência ou de trabalho. 

Sendo certo que o número de respostas é, objectivamente, reduzido face à 
população total de Azeitão (aprox. 18000 pessoas), é também certo que as respostas 
recebidas provieram de zonas muito diversas da região e que é muito provável que a 
maioria das respostas tenha correspondido a um agregado familiar, do que resulta 
que um número significativo (mas impossível de quantificar) de respostas será 
resultante não só da percepção de uma única pessoa mas sim das de vários elementos 
que integram o agregado familiar. 
 
Tal como referido na apresentação do inquérito, a análise por zonas não será 
disponibilizada publicamente de forma a reforçar a protecção da privacidade dos 
inquiridos.  
 
Síntese analítica dos resultados 

75% dos inquiridos responderam que, no último ano, nem eles nem os seus familiares 
foram vítimas de qualquer crime na região de Azeitão, por contraponto a 25% que 
responderam afirmativamente. Destes últimos, 13% afirmaram que conheciam os 
autores dos crimes.  
 
Os furtos e as tentativas de furtos são a maioria dos crimes reportados, (42% do 
total), seguidos dos roubos e tentativas de roubo e de dano / vandalismo, cada um 
com 21%. Destaque ainda para o crime de burla, com 6% dos crimes relatados.  
 
Contabilizando todos os crimes de furto, roubo e dano, bem como os mesmos crimes 
na forma tentada, constata-se que 42,16% destes crimes foram dirigidos contra a 
habitação ou o estabelecimento dos inquiridos. 

 
Do total de crimes relatados, 48,04% não foram objecto de qualquer participação.  
 



 
Os crimes de ameaças, ofensas à integridade física (agressões) e de injúrias não 
foram objecto de qualquer participação. Quanto aos demais crimes reportados, 
apenas no roubo e nas tentativas de roubo existem mais crimes participados do que 
os que não o foram. Estes resultados indiciam uma baixa participação criminal da 
população de Azeitão relativamente aos crimes de que são vítimas, só apresentando 
queixa tendencialmente em incidentes de maior gravidade. 

A maioria dos inquiridos que apresentou alguma participação na GNR de Azeitão 
considera positiva a resposta dada por esta força de segurança. Contudo, o 
contingente dos inquiridos que responderam a esta questão considerando essa 
resposta como “Muito Insuficiente” foi o mais numeroso, representando 33% das 
respostas recebidas. 

85% dos inquiridos considera como Muito Útil ou Útil a apresentação de queixa no 
caso de serem vítimas de um crime.  

Contudo, esta avaliação é, de certa forma, contradita pelo facto de 48,04% dos 
crimes reportados não terem sido objecto de participação a nenhum órgão de polícia 
criminal.  
 
Numa escala de 1 (Muito Insuficiente) a 5 (Excelente), a média das respostas relativa 
à actuação global da GNR em Azeitão foi de 2,81 (Suficiente). A maioria dos 
inquiridos (47%) corrobora esta opinião. 

A maioria dos inquiridos (40%) considera ter uma protecção suficiente. A esmagadora 
maioria dos inquiridos (79%) considera que adopta medidas de protecção adequadas 
face à realidade criminal de Azeitão. 

A maioria dos inquiridos (56%) considera como provável que eles ou familiares seus 
sejam vítimas de algum crime na região de Azeitão durante o próximo ano. 27% 
consideram essa probabilidade como muito pouco provável, 10% como muito provável 
e 7% como nada provável.  
 
A maioria dos inquiridos considera que, se eles ou algum dos seus for vítima de algum 
crime, será mais provável que seja o de furto (41%), seguido do de roubo (26%). 
 
Conclusões 
Os resultados do inquérito indiciam que a esmagadora maioria da população não foi 
vítima de qualquer crime no ano transacto mas que, se fosse, haveria uma 
probabilidade de quase 50% de não o participar a qualquer órgão de polícia criminal, 
a não ser que o mesmo se revestisse de alguma gravidade.  

Seria também mais provável que esse crime fosse o de furto. A GNR é globalmente 
percepcionada como tendo uma acção positiva, embora apenas minimamente 
suficiente.  

Esta percepção é preocupante na medida em que a maioria dos inquiridos considera 
que é provável que eles ou familiares seus venham a ser vítimas de algum crime na 
região de Azeitão durante o próximo ano, não obstante uma maioria esmagadora dos 
inquiridos considerar que adopta medidas de protecção adequadas face à realidade 
criminal de Azeitão 



 


