
MODOS DE ACTUAÇÃO IDENTIFICADOS NO ÂMBITO DO RECONHECIMENTO A 

HABITAÇÕES 

Apesar de felizmente estarmos, tanto quanto sabemos, a viver um período de acalmia no que 

respeita a furtos a habitações em Azeitão, esta é uma realidade que pode acontecer quando 

menos esperamos e que importa prevenirmos. 

Por isso republicamos e actualizamos a nossa publicação relativa a possíveis situações de 

reconhecimento a habitações – vulgo controlo de casas por eventuais gatunos - ocorridas em 

Azeitão e que poderão também ocorrer noutras zonas do país. 

Aliás, em muitas destas situações, foi possível confirmar posteriormente que esse era o 

objectivo  Esta informação pretende contribuir para que quem ler esta publicação possa mais 

facilmente detectar e comunicar situações como as referidas ou outras que, pela sua natureza 

e contexto, levantem suspeitas de que algo não bate certo. Acresce que, em várias situações 

de assaltos a habitações, se apurou que os assaltos foram precedidos de alguma das 

situações abaixo referidas. 

No entanto, queremos salientar que qualquer das situações abaixo referidas que venha a ser 

detectada pelo leitor pode também ser, e sê-lo-á na maioria dos casos, uma situação 

perfeitamente inocente. Mas que é importante que se procure procurar confirmar, bem como 

comunicá-la à GNR e, já agora, também a Azeitão+Seguro: 

1. Viatura parada com alguém no interior a observar, sem aparente justificação (por exemplo 

não estar à espera de ninguém), atentamente uma casa ou rua; 

 

2. Viatura a circular numa rua de forma muito lenta com o ou os ocupantes a observarem 

atentamente não só os números das portas mas também o interior das propriedades, 

eventualmente dando meia-volta quando acabam as casas e regressando da mesma forma. 

Por vezes a viatura tem matrícula falsa. 

 

3. Pessoas a baterem à porta e:  

· Perguntarem pela localização da bomba de gasolina mais próxima ou de outro local; 

· Pedirem para irem ao wc; 

· Pedirem esmola (embora em muitos casos sejam efetivamente pessoas necessitadas, foram 

já constatados casos em que esta actuação era apenas um pretexto para saber se estava 

alguém em casa e quem); 

· Dizerem que são da EDP e que precisam de aceder ao contador ou ao quadro eléctrico para 

resolver um problema que foi detectado; 

· Apresentarem serviços não solicitados, da mais variada natureza, por exemplo fazendo-se 

passar por técnicos de alarmes ou por vendedores de sistemas de segurança; 

 

4. Distribuição de panfletos ou autocolantes associada aos seguintes factos ou 



comportamentos: 

· Colocação de panfletos nas caixas de correio, dobrados e ou colocados de forma invulgar e 

não estando totalmente inseridos nas caixas; 

· Colocação de panfletos publicitários não nas caixas de correio mas sim nas portas dos 

contadores nos muros das moradias; 

· Observação muito atenta das casas e do ambiente da rua; 

 

5. Indivíduos com fatos de macaco da mesma cor que, com o pretexto de colarem autocolantes 

publicitários nos caixotes do lixo ou noutros locais, batem às janelas e espreitam para dentro 

das casas, fazendo isto a horas de maior movimento, para passarem despercebidos; 

 

6. Sinalização dos locais, para além do referido a propósito dos panfletos: 

· Com símbolos ou palavras (em alguns casos “asneiras”) junto da entrada de moradias; 

· Folhas partidas em cima do tapete da entrada da casa ou junto à entrada para a moradia; 

 

7. Presença ou passagem discreta, apeada, em ruas alvo: 

· Ficar sentado ou de pé a observar a zona, sem que seja usual ou haja qualquer razão 

aparente para a presença dessa pessoa no local nem para a sua actuação; 

· Indivíduo tira partido de instalações existentes para observar a zona. Exemplos: indivíduo em 

paragem de autocarro que não apanha nenhum transporte; indivíduo sentado durante um 

tempo excessivo em banco do jardim a observar a zona, sobretudo as habitações e as rotinas 

dos moradores; 

· Fazer marcha e prestando uma elevada atenção, mas de forma muito discreta, às habitações 

e a todo o ambiente da zona que está a estudar; 

 

8. Indivíduo que não é da zona brincar com cão, em horas mortas, em diferentes dias e a 

diferentes horas; 

 

9. Recorrer a crianças em bicicletas para, sob o pretexto de estarem a divertir-se, controlarem 

as casas e as rotinas de uma zona; 

 

10. Indivíduo não autorizado verifica contadores da água para ver se a habitação tem consumo 

e, por conseguinte, se está ocupada de momento. 

 

11. Indivíduo(s), por vezes casal com criança tira foto à criança, que está localizada frente à 

porta de acesso exterior de uma moradia. 

 

12. Indivíduo simula avaria do carro em zona habitacional e observa, discretamente ou não, a 

zona e as rotinas. 

 



 13.  Movimentações anormais de madrugada, procurando avaliar as vulnerabilidades das 

habitações.        

 

14. Indivíduo com colete aparentando pertencer a uma empresa de abastecimento de água 

verificar os contadores da água (para ver se há consumo e se há gente em casa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

 

 

 

Azeitão+Seguro: MODOS DE ACTUAÇÃO IDENTIFICADOS NO ÂMBITO DO 

RECONHECIMENTO A HABITAÇÕES 

 

Apesar de felizmente estarmos, tanto quanto sabemos, a viver um período de acalmia no que 

respeita a furtos a habitações em Azeitão, esta é uma realidade que pode acontecer quando 

menos esperamos e que importa prevenirmos. 

 

Por isso republicamos e actualizámos a nossa publicação relativa a possíveis situações de 

reconhecimento a habitações – vulgo controlo de casas por eventuais gatunos - ocorridas em 

Azeitão e que poderão também ocorrer noutras zonas do país. 

 

Aliás, em muitas destas situações, foi possível confirmar posteriormente que esse era o 

objectivo Esta informação pretende contribuir para que quem a ler possa mais facilmente 

detectar e comunicar situações como as referidas ou outras que, pela sua natureza e contexto, 

levantem suspeitas de que algo não bate certo.  

 No entanto, queremos salientar que qualquer das situações abaixo referidas que venha a ser 

detectada pelo leitor pode também ser, e sê-lo-á na maioria dos casos, uma situação 

perfeitamente inocente. Mas que é importante que se procure procurar confirmar.  

 

Clique na imagem para saber mais. 


