
2. Inquérito sobre segurança à população de Azeitão 

Enquadramento 

Durante os meses de Abril e Maio de 2015, a Associação Cívica Azeitão no Coração, através do 

seu projecto Azeitão+Seguro realizou o II Inquérito sobre Segurança à População de Azeitão. 

No seu conjunto, as questões apresentadas no inquérito – desta vez apenas pela Internet – 

pretendiam perceber o sentimento de segurança de quem reside e ou trabalha na região de 

Azeitão. 

Foram recebidas 195 respostas válidas de cidadãos que residem e ou trabalham nas seguintes 

localidades e lugares: Aldeia da Piedade; Aldeia de S. Pedro: Aldeia de Irmãos; Aldeia Rica; 

Brejoeira, Brejos de Azeitão; Brejos dos Clérigos; Casal de Bolinhos; Casas de Azeitão; Choilo; 

Galeotas; Jardia; Oleiros; Picheleiros; Pinhal de Negreiros; Pinhal do Pombo; Vale Floreto; 

Vendas de Azeitão; e V. N. de Azeitão. 

Embora o número de respostas seja reduzido face à população total de Azeitão (aprox. 18000 

pessoas), 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 dos vários elementos que 

integram o agregado familiar. 

Tal como referido na apresentação do inquérito, a análise por zonas não será disponibilizada 

publicamente para proteger a segurança dos participantes. 

 

Síntese analítica dos resultados 

57% 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 43% que responderam 

afirmativamente. 
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Os furtos e as tentativas de 

furtos são a maioria dos 

crimes reportados, (29% do 

total), seguidos de perto 

pelo dano / vandalismo 

(29%), e depois dos roubos 

e tentativas de roubo (com 

19%). Destaque ainda para 

os crimes de ameaças (com 

1%) e burla (com 3% dos 

crimes relatados). Em 

comparação com o ano passado, salienta-se o crescimento dos crimes de roubo, se bem que 

este crescimento possa ficar a dever-se à confusão com o crime de furto, apesar de, no 

inquérito, ter sido explicada a diferença entre ambos. Mas, objectivamente, no inquérito 

anterior foram relatados 81 crimes, enquanto que no II Inquérito foram relatados 191, o que 

constitui um aumento de 154,71%. 

Do total de crimes relatados, 21,99% não foram objecto de qualquer participação. 

Os crimes de ameaças, 

ofensas à integridade física 

(agressões), dano/ 

vandalismo, burla e outros 

não especificados não foram 

objecto de qualquer queixa. 

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. 

Um dado curioso resulta do facto de cerca de 20% das vítimas de crimes referirem, pelo menos 

em algumas situações, conhecer os criminosos. Este facto indicia que uma larga parcela dos 

crimes cometidos em Azeitão são por residentes na região. 
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Outro dado preocupante resulta da maioria (56%) dos participantes do inquérito que 

apresentou queixa na GNR, ao contrário do sucedido no ano anterior, avaliar como negativa 

(Insuficiente ou Muito 

Insuficiente) a resposta dada 

por aquela Força de 

Segurança às queixas 

apresentadas.  

Ainda assim, 88% dos 

participantes considera que é 

útil ou muito útil apresentar 

queixa, o que é um resultado 

semelhante ao inquérito de 

2014 (85%) e reflecte a 

significativa diminuição (-

26,05%) dos crimes reportados que não foram objecto de queixa. Ou seja, os resultados do 

inquérito indicam que há mais vítimas a apresentar queixa. 

A actuação global da GNR 

continua a ser avaliada de 

forma globalmente positiva, à 

semelhança do ocorrido no 

ano passado: 68% em 2014 e 

66,16% em 2015.  

Mais de metade dos 

inquiridos considera que os 

próprios, as suas famílias e o 

seu património têm uma boa 

protecção face à realidade criminal de Azeitão. Apenas 14% das respostas consideram que 

essa protecção é insuficiente ou muito insuficiente.  

No entanto, e algo contraditoriamente, 67% consideram provável que os próprios ou alguém 

do seu agregado familiar possa ser vítima de um crime durante os próximos 12 meses. Esta 

contradição é semelhante à ocorrida no inquérito de 2014, com 66% dos inquiridos a 

considerarem igualmente essa probabilidade. 
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Quanto aos crimes considerados como mais prováveis, os furtos (40,41%), o dano/ vandalismo 

(25,31%) e o roubo (22,86%) são as principais preocupações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outros dados relevantes referem-se ao sentimento de segurança e à avaliação da 

probabilidade de se ser (o próprio ou alguém do seu agregado familiar) vítima de crime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode comprovar, mais de metade dos participantes no inquérito considera que está 

bem ou muito bem protegida, sendo que a estes ainda devem ser acrescentados 31% que 

consideram que a sua protecção pessoal é suficiente. 
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