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RESUMO 

Nos últimos anos, as questões relacionadas com a criminalidade, a violência e a insegurança têm 

vindo a ser objeto de debate e de preocupação generalizada por parte dos mais diversos atores 

sociais, entre os quais os partidos políticos, a imprensa e até mesmo os cidadãos. No entanto, poucos 

são os estudos que se têm debruçado sobre o crime na perspetiva dos agentes policiais cuja função é 

precisamente o de prevenir a ocorrência de atos delitivos. Estes, enquanto atores privilegiados, 

porquanto são eles que lidam com o problema da criminalidade de forma mais direta e interventiva, 

deviam ser mais auscultados de forma a perceber se os meios e recursos utilizados para a prevenção 

do crime e das incivilidades são os mais adequados, e se as políticas de segurança adotadas serão as 

mais funcionais. Este estudo debruçar-se-á precisamente sobre este aspeto, dando especial ênfase à 

atuação das polícias municipais em geral, e da Polícia Municipal de Lisboa em particular, relevando a 

importância do seu papel na cena da prevenção dos delitos, coadjuvando desta forma com as outras 

forças policiais. Com base num inquérito por questionário, procurou-se compreender a perceção da 

Polícia Municipal de Lisboa no âmbito das seguintes dimensões de análise: i) a evolução da 

criminalidade; ii) as respostas mais adequadas na prevenção do crime; iii) as atividades da Polícia 

Municipal de Lisboa que impactam uma ação preventiva. Os resultados apurados permitiram alcançar 

que a evolução da criminalidade não é percebida de acordo com as estatísticas criminais registadas 

pelas entidades policiais, que as respostas consideradas mais adequadas para a prevenção prendem-

se mais com a criação de regras e não tanto pela aplicação de punições, nem pelos melhoramentos 

feitos no ambiente físico, e que as atividades da Polícia Municipal de Lisboa percecionadas como mais 

eficazes na ação preventiva materializam-se nos policiamentos comunitários, nas ações de 

sensibilização às populações e nas ações de fiscalização realizadas no âmbito dos ilícitos de mera 

ordenação social. 

 


