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Relatório Anual de Segurança Interna – Criminalidade em 
Setúbal em 2013 

Foi recentemente publicado o Relatório Anual de Segurança Interna de 2013, 
documento onde são divulgadas as estatísticas referentes a toda a criminalidade 
participada em Portugal no período em apreço.  

A nível nacional, constata-se uma diminuição de 6,9% da criminalidade participada 
face ao ano anterior. Esta tendência também se reflectiu numa diminuição nacional da 
criminalidade violenta e grave participada a nível nacional, tendo-se passado de 
22.270 crimes em 2012 para 20147 em 2013, significando uma diminuição de 9,5%.  

Relativamente a uma tipologia de crimes que tem assolado mais a região de Azeitão, 
como os furtos em residências por arrombamento, escalamento ou com recurso a 
chaves falsas, verificou-se uma diminuição das participações a nível nacional de 
11,1% face a 2012. Na mesma linha, constatou-se também uma diminuição nacional 
dos roubos a residências, tendo passado de 995 em 2012 para 848 em 2013, 
contrariando o aumento verificado no ano anterior. 

Recorde-se que a diferença entre um roubo e um furto consiste, basicamente, no facto 
de o primeiro implicar o recurso ou a ameaça de recurso à violência, enquanto o 
segundo não. 

No Relatório Anual de Segurança Interna não é disponibilizada informação sobre 
várias tipologias criminais por distrito nem, muito menos, por concelho. É o que 
acontece com os furtos a habitações ou a estabelecimentos comerciais. Mas, 
felizmente, é disponibilizada alguma (embora escassa) informação sobre outras 
tipologias, que serão analisadas de seguida. 

No distrito de Setúbal foram feitas 34487 participações criminais, o que corresponde a 
uma diminuição de 4,2% relativamente a 2012 e ao terceiro lugar a nível nacional, 
apenas suplantado pelos distritos de Lisboa e Porto. 

No âmbito específico da criminalidade violenta e grave participada, o distrito de 
Setúbal teve uma diminuição de 5,4%, tendo passado de 3216 em 2012 para 2562 em 
2013. Ainda assim, é novamente o terceiro distrito com maior número de 
participações, apenas suplantado pelos de Lisboa e Porto. 

Esta forma de criminalidade merece uma análise mais detalhada no referido Relatório. 
Neste contexto, é feita uma análise gráfica por distritos e concelhos, através de um 
código de cores correspondente a quatro níveis de uma escala representativa da 
ordem de grandeza referente ao número de registos por local. Ou seja, apenas são 
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indicados os distritos e concelhos onde há registos. No entanto, não são apresentados 
valores concretos por distrito nem por concelho. 

Relativamente a roubos a residências, o distrito e o concelho de Setúbal têm, 
juntamente com, respectivamente, o distrito do Porto e nove outros municípios, a 
segunda mais elevada a nível nacional, mantendo o mesmo posicionamento do ano 
anterior. Já quanto aos roubos de viaturas, o concelho de Setúbal aparece no terceiro 
mais elevado nível de incidência e o distrito no segundo nível mais elevado. 

Está previsto que, em futura reunião do Conselho Municipal de Segurança do 
Município de Setúbal, as forças de segurança indiquem dados concretos da 
criminalidade do nosso Município e, desejavelmente, também da nossa Freguesia. 

Uma outra nota negativa para o distrito de Setúbal refere-se ao crime de violência 
doméstica. Acompanhando a tendência nacional, registou-se um aumento das 
participações deste tipo de crime no distrito de Setúbal, tendo passado de 2201 para 
2380, correspondente a um aumento de 5,2%. Resta saber se este aumento de 
participações se deveu a um aumento do número real de crimes ou se se ficou a dever 
a um aumento da consciencialização das vítimas, que passaram a apresentar queixa 
em vez de continuarem a sofrer em silêncio. 

Contudo, a mesma questão pode também, de forma inversa, ser posta relativamente 
aos crimes que sofreram uma diminuição de participações, como por exemplo os 
roubos e, sobretudo, os furtos a habitações. Com efeito, será que todas as pessoas 
que foram vítimas de furtos nas suas casas apresentaram queixa? E nos casos em 
que, por alguma razão, apenas se verificou a tentativa do crime mas este não foi 
consumado? Será que a maioria das vítimas apresenta queixa? Se não apresenta, 
qual é a percentagem de vítimas que não o faz e porquê? São muitas ou poucas? Não 
apresentam queixa por medo, por acharem que não adianta ou por outras razões?  

Não existe actualmente informação que permita dar respostas concretas a estas 
questões. Para isso são necessários inquéritos de vitimação às populações.  

Embora não seja propriamente um inquérito de vitimação, o inquérito actualmente em 
curso à população de Azeitão sobre segurança pretende fazer alguma luz sobre esta 
matéria. Mas, para isso, é fundamental que a população que reside e que trabalha em 
Azeitão participe de forma significativa e que não deixe esse acto de cidadania para 
“os outros”. (O inquérito encontra-se disponível na página do facebook de Azeitão
+Seguro ou mediante solicitação para o email azeitaoseguro@azeitaonocoracao.com, 

mas só até ao final de Abril.) 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A segurança não cabe apenas ao Estado mas, também, a cada um de nós, no estrito 
respeito pela Constituição e pela Lei, pois deve ser entendida como um acto de 
cidadania activa de todos, por todos e para todos.


