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Resumo 

 Através do desenvolvimento de um estudo multimetodológico (análise de 

conteúdo e criação e aplicação de um inquérito) este estudo debruçou-se sob a seguinte 

questão de investigação: “Será que as notícias sobre o crime geram e exponenciam o 

medo do crime?” e através dela foram criadas hipóteses que foram testadas. De entre as 

diversas descobertas realizadas, é importante destacar que as notícias de crime 

efetivamente podem ser consideradas uma variável explicativa do medo do crime.  

 É ainda de destacar o conhecimento que o estudo desenvolvido potencia quanto 

aos jornais em análise, nomeadamente a compreensão que existe, cada vez mais, uma 

aproximação dos jornais à função mercadológica e, menos, à função para que o 

jornalismo foi criado: informar.  

 Este estudo encontra resultados similares a investigações anteriores e, através 

das suas lacunas, poderá potenciar o desenvolvimento de estudos futuros.  

 

 

Palavras-chave: media, medo do crime, sensacionalismo, multimetodologias 
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Abstract 

In order to infer whether or not the news media reporting of crime could be 

responsible for the generation and exponentiation of the fear of crime, a 

multimethodological study was developed, using both content analysis and the creation 

and implementation of a survey, following which a series of hypothesis were formulated 

and tested.  

From the various findings of this study, it is important to underscore that the news 

media reporting of crime can effectively be considered a variable directly linked to the 

fear of crime. Furthermore, the findings this study provides regarding the newspapers 

analysed, suggests that nowadays newspapers are being groomed so as to be 

marketable, at the loss of their original purpose: to inform. 

Similar findings were reported in previous studies. Moreover, this study can serve 

as the groundwork for future research. 

 

Keywords: media, fear of crime, sensationalism, multi-methodologies 
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Introdução 

A presente dissertação, apresentada no âmbito do Mestrado em Ciências da 

Comunicação, pretendeu explorar de que modo as notícias de crime exercem a sua 

influência na população portuguesa. 

Primeiramente, será desenvolvida uma revisão de literatura que pretende interligar 

os conhecimentos das ciências da comunicação com os conhecimentos criminológicos, 

nomeadamente conteúdos relativos à evolução da imprensa e do sensacionalismo, ao 

papel do jornalismo na sociedade, aos critérios de noticiabilidade, mas também a 

explicação do medo do crime e da sua operacionalização, as suas consequências e 

relação com os fatores demográficos e, por fim, estudos que relacionam o medo do 

crime com os media. 

 Dos diversos efeitos e consequências que as notícias de crime podem ter nos 

indivíduos, esta investigação vai ser conduzida para o medo do crime e pretenderá 

compreender se, efetivamente, os hábitos de leitura dos indivíduos podem ser uma 

variável explicativa do medo do crime. Porém, na investigação que será aqui exposta 

não será apenas considerada a dimensão emocional do sentimento de insegurança (medo 

do crime), mas também a perceção do risco e o sentimento de insegurança (na sua 

globalidade). Da totalidade de dimensões do sentimento de insegurança não será 

analisada apenas a dimensão dos comportamentos dos indivíduos, ainda que esta tenha 

sido considerada no questionário que fora construído.  

Assim, fora desenvolvida uma investigação multimetodológica que cruzou a 

análise de conteúdo com a aplicação de um inquérito construído com a função de 

estudar a relação entre os media e o sentimento de insegurança. A análise de conteúdo 

foi realizada em dois jornais generalistas: o CM e o JN, num período temporal de um 

ano. Por seu turno, o inquérito foi aplicado a uma amostra de 88 indivíduos da cidade 

do Porto.  
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Capítulo 1 – Enquadramento Teórico 

 Com o enquadramento teórico pretende-se compreender a evolução da imprensa 

e a sua relação com o sensacionalismo, seguindo-se o crime enquanto objeto de notícia. 

Neste tópico será abordado o papel do jornalismo, os critérios de noticiabilidade, a 

noticiabilidade do crime e algumas explicações teóricas para o modo como o jornalismo 

é desenvolvido no século XXI.  

 

Media são todos os meios de comunicação de massa numa comunidade 

(National Crime Prevention Council, 2000). A comunicação de massa é a utilização dos 

media impressos ou eletrónicos para comunicar com um largo número de pessoas que 

estão em diversos locais (Berger, 1995), transmitindo e representando o interesse 

societal (Simões, 2011; Gregório, 2014), mas também podem ser um instrumento de 

controlo social que contribui para que o Estado assuma o seu papel (Njaine & Vivarta, 

2005) e para uma maior coesão social (Alexandre 2001; Gomes, 2011). News Media 

definem a informação sobre eventos editados, monitorizados e transmitidos por 

profissionais da indústria de notícias. É necessária prestação de contas, credibilidade e 

confiança para que exista qualidade nos news media (Hildreth, 2015). 

  

1.1. A evolução da imprensa e o sensacionalismo 

 A invenção do jornalismo no século XIX prende-se com a informação e 

constitui-se atividade social através da notícia, nascendo a imprensa como primeiro 

meio de comunicação de massas (Aguiar, 2008). A imprensa nasceu com a literatura e 

com o folhetim que têm características melodramáticas (Amaral, 2007). Para além do 

papel do folhetim e – consequente - melodrama, a literatura de horror e fantástica, os 

fait divers e o romance policial convergem e continuam as matrizes e as narrativas 

contidas nas páginas da imprensa no século XX (Enne, 2007), pois as notícias fazem 

parte de uma prática cultural antiga que é a de contar estórias (Bird & Dardenne, 1993). 

O folhetim representa a conquista de novos públicos para os jornais, devido aos 

objetivos monetários e à necessidade de fazer as pessoas lerem (Amaral, 2007). Ainda 

assim, procurava-se a consciência acerca das questões políticas e sociais e só depois a 

obtenção de lucros, pois os partidos políticos patrocinavam (Traquina, 2004).  
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 Ora, é com base neste género de escrita e na conquista de novos públicos, que 

surge a penny press (no século XIX) com um novo jornalismo associado aos factos 

locais do quotidiano, aos processos de justiça, crimes, catástrofes e eventos 

extraordinários (Barbosa & Enne, 2005; Aguiar, 2008). É o auge da imprensa enquanto 

dispositivo de socialização que fascinava o público com baixo nível de alfabetização. 

Portanto, este tipo de jornalismo teve um papel relevante na passagem para um 

jornalismo de informação. Assim, a notícia vai recebendo investimento para que se 

aprimore o seu valor, direcionando o leitor e, assim, vendendo publicitariamente o 

produto (Aguiar, 2008). De facto, a penny press conseguiu alargar o leque de leitores, 

estendendo os assuntos abordados nas notícias, dinamizando a ideia de separação entre 

o jornalismo de informação e o jornalismo de opinião (Budó, 2006).  

 Assim, surge o sensacionalismo como uma das estratégias mais eficientes de 

comunicação, pois eleva a potencialidade de entretenimento do acontecimento, 

ampliando também os índices de venda com a criação de um amplo mercado de massas. 

Com a passagem para uma sociedade democrática passa a existir separação da opinião e 

dos factos (Aguiar, 2008). Portanto, para Bettencourt (2014), os tabloids
1
 desafiam o 

pilar do jornalismo, pois as linhas editoriais estão repletas de exageros e 

engrandecimentos na escrita, contrariando a objetividade, o rigor e a exatidão necessária 

no jornalismo (idem): compactação dos formatos e textos que valorizam as sensações e 

as emoções no jornal diário impresso (Carpenter, Lacy & Fico, 2006), o que coloca em 

causa a credibilidade (Frade, 2006). Os tabloids são acusados de vender 

sensacionalismo e entretenimento e de desfavorecerem a informação que pode 

contribuir para uma cidadania democrática (Wasserman, 2008; Goés, 2013). Jornais 

como U.S. Today, The Sun, The Mirror e The Daily Mail enfatizaram um jornalismo 

informativo com factos que produzem sensações e entretenimento. Desde os anos 80 do 

século XX, estes ganharam um novo significado, quando o sensacionalismo foi adotado 

pelas organizações de imprensa mainstream (Fox, Sickel & Steiger, 2007).  

 Portanto, na sociedade contemporânea, a informação, a notícia, o jornal e a 

imprensa em geral estão estetizados e são mercado e estas mudanças estendem-se nas 

                                                      
1
 Ou fait-divers. 
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lógicas de comunicação e informação (Marshall, 2003). Os media movem-se pelas 

histórias sensacionais, criando confusão entre jornalismo e entretenimento, isto é, o 

infotainment (Johansson, 2007; Aguiar, 2008) onde o melodrama é utilizado para atingir 

uma audiência mais ampla, pois há uma preferência pelos aspetos dramáticos dos 

acontecimentos (Martín-Barbero & Muñoz, 1997; Amaral, 2007).  

 Então, o jornalismo sensacionalista associa-se à ênfase em temas criminais ou 

extraordinários; à presença de marcas da oralidade na construção do texto; à perceção 

de uma série de marcas sensoriais; à utilização de estratégias editoriais para evidenciar o 

apelo sensacional; à construção narrativa com estrutura simplista; à relação entre o 

jornal sensacionalista e o seu consumo por camadas de menor poder aquisitivo que são 

manipuladas e acreditam estar a consumir uma imprensa popular quando estariam, no 

fundo, a consumir um jornal produzido para vender (Barros, 2003; Carpenter, Lacy & 

Fico, 2006; Enne, 2007). Deste modo, o sensacionalismo nos conteúdos jornalísticos 

acentua três aspetos: (1) o sensacionalismo como conteúdo, (2) o sensacionalismo como 

linguagem e (3) o sensacionalismo como estratégia empresarial-mercadológica em que a 

organização jornalística assume aplicar conteúdos e linguagens sensacionalistas para 

alcançar audiências ampliadas (Franciscato & Góes, 2012). Porém, ao conceito de 

sensacionalismo – enquanto linguagem própria (Amaral, 2005) – atribuí-se audácia, 

irreverência, questionamento, imprecisão, erro de apuração, distorção e deturpação. 

Assim, a prática sensacionalista tanto pode significar o uso de artifícios inaceitáveis na 

ética jornalística, como uma estratégia de comunicação para os leitores com uma matriz 

cultural e estética diferente da imprensa de referência (Amaral, 2003).  

 Ora, o crime e o jornalismo sempre se relacionaram (Budó, 2006; Surette, 2011). 

O sensacionalismo atua operando na seleção, hierarquização, síntese, tradução e 

transformação de eventos do quotidiano em algumas notícias (Góes, 2013). 

Estimulando pela banalização dos fenómenos criminais e enfatização dos criminosos 

(Barros, 2003; Frade, 2006), o sensacionalismo transgride com os ideais da neutralidade 

da imprensa, pois explora e manipual intensa e deliberadamente as sensações do leitor 

(Barros, 2003; Borges & Borges, 2013).  
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 Em suma, o sensacionalismo é tornar sensacional um facto jornalístico que não 

mereceria esse tratamento noutras circunstâncias editoriais. Portanto, a proximidade, a 

subjetividade e a emocionalidade são estratégias de venda e necessidades do leitor 

(Angrimani, 1995). Dadas as funções dos mass media – alertar os cidadãos, fornecer 

instrumentos para a realização de atividades sociais, atribuir posição social e reforçar 

normas sociais – as disfunções destes podem ameaçar a estrutura da sociedade com 

participação passiva e conformismo social e político (Carpenter, Lacy & Fico, 2006).  

  

1.2. Crime como notícia 

 Neste subcapítulo, antes de apresentar o fenómeno criminal como um fenómeno 

noticiável será explanado o papel do jornalismo na sociedade e os critérios que 

permitem que determinado assunto se torne notícia.  

 

 Vivemos numa sociedade muito rápida e acelerada (Singer, 2001). Cada vez 

mais, há a experimentação de sensações fortes, para que estas sejam anuladas e 

construam segurança psíquica através da recusa do sensacionalismo (Simmel, 1976). O 

discurso dos media surge para organizar a experiência do aleatório e lhe conferir 

racionalidade (Rodrigues, 1999). Porém, os jornalistas têm que se adaptar à realidade 

onde a audiência é parte do processo e pode conhecer mais um assunto do que o próprio 

jornalista, os newsmakers ainda que possam ser os mais duros na realização de críticas, 

podem também oferecer ideias que o jornalista pode não ter tido em conta e a audiência 

também aprende cada vez mais como fazer parte da realização da notícia e criar uma 

conversação massiva (Gilmor, 2007). Ainda assim, os media reforçam valores 

dominantes e traçam os aspetos negativos do que deve ser excluído da sociedade 

(Young, 1974). Logo, também as notícias de crime são influenciadas por estas 

mudanças. Estas são constituídas pelo anúncio do crime que ocorreu, seguindo-se o 

transporte visual ou verbal da cena do crime e, finalmente, o destaque dado à identidade 

do criminoso e ao esforço dos agentes policiais. As notícias de crime são construídas 

pelo anúncio da ocorrência do crime, depois o jornalista transporta visual ou 

verbalmente o leitor à cena do crime e, por fim, destaca-se a identidade do criminoso e o 
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esforço dos agentes policiais (Surette, 2011). Então, a notícia é algo vivo, complexo e 

com um processo social que concretiza a nossa perceção da vida (Goés, 2013).  

 

1.2.1. O papel do jornalismo na sociedade 

 Os meios de comunicação social são um modo de criar representações sociais
2
 

que persistem no tempo (Amaral, 2003; Maia, 2008). Logo, a imprensa rege-se por duas 

matrizes. A matriz dramática que contém os critérios de noticiabilidade e a estrutura da 

notícia de vários veículos e que é introduzida na imprensa pela indústria das 

comunicações e setores empresariais. Isto é, a identidade que é acolhida pela população 

e que se refere a identidades com uma linguagem concreta. E a matriz racional-

iluminista que origina o habitus
3
 profissional do jornalista. A linguagem rege-se pela 

generalização, pois só adquire significado com o processo de abstração (Amaral, 2007).  

 Ainda que a informação deva fornecer à população uma notícia mais completa e 

verdadeira sobre os factos, oferecendo à notícia diversas perspetivas, a imprensa fixa-se 

maioritariamente apenas sob um ponto de vista (Bernardes, n.d.). O papel de organizar o 

mundo do jornalismo está diretamente ligado à audiência (Park, 1972; Tuchmann, 1983; 

Goés, 2013). Porém, a notícia é um produto de uma instituição social que está 

incorporada nas suas relações com outras instituições (Park, 1972; Tuchmann, 1983; 

Conboy, 2006; Goés, 2013), logo existe o exercício do poder simbólico (Thompson, 

1995; Vizeu, 2006; Góes, 2013). Ou seja, o jornalismo atua para produzir um senso 

comum e uma coesão social à medida que reproduz, intensifica e dissemina repetições 

das representações sociais maioritárias (Hackett, 1999; Reiner, 2002; Goés, 2013). 

Então, as representações sociais posicionam a consciência subjetiva com o objetivo de 

constituir o senso comum (Moscovici, 1988). Para tal, as motivações individuais para 

obter informação, o nível de instrução, os hábitos de consumo dos media, a utilidade da 

comunicação e a memorização seletiva do recetor devem ser consideradas (Wolf, 2005).  

 O campo jornalístico possui, então, duas lógicas opostas e dois princípios de 

legitimação (Bourdieu, 1997): a lógica autónoma é preenchida pelos princípios de 

                                                      
2
 As representações sociais dizem respeito aos conteúdos do pensamento diário e o conjunto de ideias que 

dá coerência às crenças religiosas, ideias políticas e às conexões que criamos espontaneamente 

(Moscovici, 1988). 
3
 Sistema de disposições e materialização da memória coletiva para expressar determinadas matrizes 

culturais populares. 
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legitimação estabelecidos pelos pares e pelos valores internos do jornalismo. A lógica 

externa é a validação dos princípios de legitimação pelo veredicto do mercado. A lógica 

autónoma é mais evidente no jornalismo de referência e é legitimada pela sociedade, 

pois é uma atividade que relata o quotidiano do mundo (Guerra, 1998). Quando falamos 

do jornalismo sensacionalista, os limites associam-se a interesses mercadológicos e ao 

mercado publicitário. Porém, o sensacionalismo para que tenha altas tiragens vive 

conectado com o universo cultural do leitor (hábitos, gostos e estilos) (Martín-Barbero 

& Muñoz, 1997; Amaral, 2003; Penedo, 2003; Carpenter, Lacy & Fico, 2006). No 

entanto, qualquer jornal é feito para um determinado mercado (Chermak, 1994; 

Bourdieu, 1997). O campo jornalístico luta pelo monopólio discursivo sobre a mesma 

verdade para que se legitime na audiência e se consolide o seu poder simbólico. Mas, o 

facto de orientar as suas ações na procura do lucro financeiro e/ou simbólico, sem se 

preocupar com o bem comum, faz com que os media percam a legitimidade para a 

obtenção de efeitos sociais reais e duradouros (Rocha, 2016).  

 

1.2.2. Os critérios de noticiabilidade 

 Os meios de comunicação social permitem construir a realidade e moldar 

ideologias (Frade, 2006). Desde a penny press que se desenvolve consenso 

organizacional e editorial dentro das redações em relação aos valores-notícia/critérios de 

noticiabilidade, onde os critérios substantivos de divulgação da notícia são a 

importância e o interesse da notícia (Traquina, 1999; Budó, 2006; Camargo, 2011). A 

noticiabilidade é a capacidade que o jornalismo detém de transformar algumas 

ocorrências em notícias com base em requisitos específicos exigidos nos fenómenos 

ordinários (Conboy, 2006; Campos, Vieria & Mota, 2009), logo são critérios de 

qualidade (Pollak & Kubrin, 2007). Na noticiabilidade interferem vários fatores 

relacionados com a produção noticiosa: perceção individual, tipo de jornalista, conjunto 

de características do veículo informativo ao qual pertence o profissional, técnicas de 

apuração e de confeção da notícia nas redações (Campos, Vieira & Mota, 2009). 

 Os critérios de noticiabilidade incluem fatores como: proximidade (preferência 

pela proximidade geográfica, afetiva, cultural), momento do acontecimento (preferência 

por um fenómeno recente), significância (preferência por eventos intensos ou relevantes 
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e com grande dimensão), proeminência social dos sujeitos envolvidos (preferência pela 

proeminência das pessoas envolvidas), proeminência das nações envolvidas nas notícias 

(preferência pela proeminência das nações envolvidas), consonância (quanto mais 

agendável for um fenómeno, correspondendo às expectativas e com um relato que se 

adapta ao meio, mais provável é de ser notícia), imprevisibilidade, continuidade (o 

desenvolvimento de acontecimentos já noticiados são mais prováveis de ser notícia), 

composição (quanto mais um fenómeno se conseguir enquadrar num noticiário com 

espaço para diversos temas, mais probabilidade tem de se tornar notícia), negatividade 

(preferência pela negatividade do fenómeno) e frequência (os desenvolvimentos dos 

acontecimentos já noticiados têm grandes probabilidade de ser notícia de novo) 

(Galtung & Ruge, 1993; Sousa, 2002).   

 Porém, a capacidade de entretenimento passou a ser considerada um valor-

notícia fundamental para que o acontecimento possa adquirir os requisitos de construção 

da narrativa jornalística (Aguiar, 2008; Pedroso, n.d.). O infotainment designa a fusão 

de formatos de informação e entretenimento que se proporcionou com maior enfâse com 

a expansão da internet (Reid & Shaw, 2012; Chadee, 2016), ou seja, tradicionalmente as 

notícias, o entretenimento e a publicidade eram componentes separadas. Este conceito é 

composto por três características: serialização (apresentação do conteúdo dentro das 

séries de eventos dramáticos e histórias), personificação (as histórias focam-se no 

emocional, no dramático e nos aspetos interpessoais das pessoas) e comodificação (a 

embalagem, a formatação, promoção e venda da informação sobre o mundo à audiência 

consumidora) (Surette, 2003). A estratégia do infotainment (Jewkes, 2004; Rogers, 

2005; Dowler, Fleming & Muzzati, 2006; Surette, 2011) destrói a credibilidade das 

empresas jornalísticas, impedindo-as de difundir notícias mais sérias (Aguiar, 2008) e o 

sensacionalismo pode ser um modo de atração do público (Amaral, 2005), 

especialmente com a expansão da internet e o que esta implicou na aquisição de 

informação, enfatizando os infotainment (Chadee, 2016) dada a necessidade de 

espetáculo (Kidd-Hewitt & Osborne, 1995). Logo, há convergência entre a importância 

e o interesse da notícia (Aguiar, 2008). 
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 No entanto, não bastam os critérios de noticiabilidade, uma vez que a redação de 

uma notícia depende de elementos culturais que ajudam o leitor a identificar-se com os 

factos (Hall et al., 1993; Cunha e Andrade, 1999; Amaral, 2003), ou seja, um mapa de 

significados que é a base referencial de valores e comportamentos (Hall et al., 1993) 

funcionando como descodificadores sociais de factos, os media absorvem, constroem o 

consenso social (Alexandre, 2001; Campos, Vieira & Mota, 2009). 

 Em suma, os valores-notícia são aquilo que permitem que os acontecimentos se 

tornem um produto informativo (McQuivey, 1997; Aguiar, 2008). Ou seja, a notícia é 

entendida como um produto industrial que resulta de um procedimento empresarial 

organizado que pretende algo que entretenha os leitores (Altheide, 1976; Conboy, 

2006). Os valores-notícia, ainda que apresentem homogeneidade, possuem uma 

natureza dinâmica, pois adaptam-se em função das necessidades sociais e da capacidade 

das informações (Wolf, 2005). A partir do momento em que um produto industrial está 

disponível no mercado (Hofstetter & Dozier, 1986), um dos interesses previsíveis é o 

entretenimento que pode proporcionar (Medina, 1988), logo é uma visão mercantil do 

newsmaking
4
 (Frade, 2006). A prática sensacionalista é o grau mais radical da 

mercantilização da informação, pois as questões sociais são sentimentalizadas e vende-

se aparência (Marcondes Filho, 1989). Portanto, o jornalismo alterou as suas estruturas 

pela procura o lucro (Warr, 1993) e é influenciado pela propaganda, sendo necessário 

agradar aos públicos e aos anunciantes para que se obtenha mais lucro (Budó, 2006). 

Portanto, a função dos media é de informar, porém nem sempre corretamente (Heath & 

Gilbert, 1996), especialmente no fenómeno criminal – que é exposto de diversas formas 

nos media (Dowler, Fleming & Muzzatti, 2006) – pois, para além de ser considerado 

merecedor de notícia, devido ao fascínio com o crime e a violência (Simões, 2011; 

Gregório, 2014), é considerado um meio de entretenimento (Kidd-Hewitt & Osborne, 

1995; Jewkes, 2004; Rogers, 2005; Dowler, Fleming & Muzzatti, 2006; Figueiredo, 

2010; Surrette, 2011; Reid & Shaw, 2012). Assim, os relatos de crime dos media 

aumentaram pela necessidade de um espetáculo (Kidd-Hewitt & Osborne, 1995).  

 

                                                      
4
 A ser abordado no capítulo 1.2.4. 
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1.2.3. A noticiabilidade do crime 

 De facto, o crime é considerado um objeto com elevado grau de noticiabilidade 

por ser imprevisível, conter violência e romper com a ordem social (Galtung & Ruge, 

1993; Penedo, 2003; Camargo, 2011). O valor-notícia do crime satisfaz exigências das 

rotinas produtivas das organizações dos media ao assegurar matéria noticiosa constante 

(Galtung & Ruge, 1993; Penedo, 2003; O’Brien, 2007), logo o crime como desvio
5
 é 

uma ferramenta promissora para a explicação das decisões dos jornalistas sobre as 

notícias de crime (Cohen & Young, 1981; Pritchard & Hughes, 1997). Portanto, a 

imprensa efetua a escolha e produz informações consoante aquilo que é definido como 

algo que deve ser do conhecimento da coletividade (Campos, Vieira & Mota, 2009). Tal 

é mais evidente nos casos de crime e violência, onde a seleção, hierarquização, ângulo, 

narrativa e exposição ganham especial atenção, porque lidam com o desvio (Hall et al., 

1993; Penedo, 2003; Surette, 2011; Góes, 2013) e é aqui que os jornais tentam reafirmar 

o consenso na sociedade (Hall et al., 1993). A negatividade permite que a sociedade 

acorde entre si sobre o que é mau e bom (Galtung & Ruge, 1993). Então, o crime 

encarna o lado negativo, pois revela que nem tudo está sob controlo na sociedade e que 

a lei pode ser transgredida, ameaçando a harmonia desejada. A transgressão social 

figura entre os principais fatores desencadeados de notícias, devido à novidade presente 

nos atos transgressivos que são alvo de curiosidade e interesse social (Campos, Vieira & 

Mota, 2009). A linguagem utilizada na notícia é vital na construção da realidade e do 

crime por parte do público (Pollak & Kubrin, 2007). No caso do jornalismo 

sensacionalista, a notícia apela às sensações e às emoções (Barbosa & Enne, 2005). 

 Assim, quando um evento se torna notícia, o que o faz merecer ser notícia é 

acentuado. No que concerne com a cobertura de crime, isso pode significar que crimes 

mais sérios, aqueles que atraem mais valores noticiosos, são representados em demasia 

em termos estatísticos, enquanto os crimes menos sérios – os mais comuns na 

sociedade, mas menos compatíveis com os valores noticiosos – são pouco mencionados 

(Galtung & Ruge, 1965). As representações sociais construídas a partir das notícias de 

crime estão carregadas de estereótipos, pois são já uma realidade construída e que está 

                                                      
5
 O que está fora do expectado pelas normas sociais. 
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ao dispor do discurso mediático. A relação entre estereótipo e sensacionalismo é estreita 

e o sensacionalismo alimenta-se desse estereótipo (Penedo, 2003; Tafuri, 2010; Góes, 

2013). Através da estereotipagem de grupos e pessoas, o jornal ao mesmo tempo 

segrega as identidades com comportamento transgressor entre ordem e desordem 

(Pedroso, 2001). Portanto, os media devem ser entendidos como um instrumento de 

controlo social que contribui (ou não) para que o Estado assuma o seu papel (Njaine & 

Vivarta, 2005). Pelas suas repercussões no plano da segurança pública, o crime é uma 

matéria através da qual se volta a aferir a autoridade do Estado e o se aumenta a 

recetividade ao endurecimento de medidas de controlo social (Budó, n.d.; Penedo, 

2003). Os media têm um maior impacto junto das audiências quando se assumem como 

fonte de informação exclusiva (Penedo 2003).  

 Em suma, a representação dos crimes nos media conduzem a uma enfâse 

desproporcional do espetacular e violento, pretendendo o sensacionalismo como 

resultado (Kidd-Hewitt & Osborne, 1995). Mas, também pode ser compreendida como 

a relação entre as novas agências, as suas fontes e os constrangimentos organizacionais 

que estruturam o processo de recolha jornalística (Sacco, 1995). Uma vez que, a 

privatização dos órgãos de comunicação social terá exacerbado conflitos entra a sua 

função social de providenciar informação e as eventuais pressões por parte dos 

investidores que olham o público como consumidores, pois pretendem obter lucro 

(Njaine & Vivarta, 2005; Machado & Santos, 2009). Logo, os media são importantes no 

processo de construção social do crime e da realidade da justiça, conduzindo à 

construção de crimes simbólicos que enfatizam o que há de mais hediondo num crime o 

que resulta em vários resultados na população (Surette, 2003). Um dos problemas 

relacionados com a manipulação intencional das emoções do público, promovida pelo 

jornalismo sensacionalista, está no desconhecimento de como o geral e o particular 

reagirão aos conteúdos (Barros, 2003). A obsessão com o crime por parte dos media e 

do público sempre existiu, mas a força, alcance e velocidade de circulação da 

mensagem expandiu-se, o que torna o papel dos media mais significante e perigoso: 

expandem-se as linhas esbatidas entre o real e o virtual (Hayward & Young, 2007).  
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1.2.4. As teorias da comunicação e as teorias criminológicas 

 O passo inicial para compreender quais as influências dos mass media na 

sociedade foi dado, na década de 20/30 do século XX, pela teoria dos efeitos dos media 

de Lasswell, o que conduziu aos estudos sobre como a transmissão da informação para 

o público pelos media pode causar efeitos diretos no comportamento da população 

(Doob, 1935; Lippmann, 1922 cit in Er, n.d.). O impacto das notícias de crime poder ser 

explicado, porque segundo a teoria do construtivismo social, a nossa realidade compõe-

se pela informação que adquirimos nas interações sociais, logo uma exposição intensa a 

imagens dos media altera o nosso modo de ver a realidade: conceções erradas sobre 

grupos étnicos, minorias raciais, velhice, papéis sociais e de género e crime e taxas de 

crime são parcialmente cultivadas pelos mass media (Fox, Sickel & Steiger, 2007). 

 Ora, também o modo como o jornalismo e as suas matérias se moldam e alteram 

deve ser considerado, uma vez que também isso terá influência nas perceções do 

público. A Teoria do Agenda Setting enfatiza que os mass media alargam a cobertura de 

alguns assuntos, o que afeta a importância atribuída a esses fenómenos por parte da 

audiência, portanto não influenciam as opiniões, mas salientam determinados assuntos 

(McCombs & Shaw, 1972; Weaver, 2007). A base do Agenda Setting compreende que 

os media não influenciam as opiniões/pensamento das pessoas diretamente, mas os 

fenómenos que estes pensam quando os media salientam determinados assuntos e 

ignoram outros (McCombs, 1981). Então, a atuação dos media e o seu interesse pela 

temática criminal alteram a visibilidade da justiça e os seus intervenientes: a cobertura 

do crime surge na agenda dos media associada a momentos de término ou resolução do 

caso coadjuvada pelas instâncias de controlo formal (Penedo, 2003). 

 A Teoria do Priming afirma que o conteúdo de uma notícia sugere aos leitores o 

que utilizar como critérios de referência para avaliar determinados assuntos (Scheufele 

& Tewksbry, 2007; Weaver, 2007). Ou seja, quando determinados assuntos estão mais 

presentes nas mentes dos leitores (Agenda Setting), os media podem moldar as 

considerações das pessoas quando expressam as suas atitudes sobre determinados 

assuntos (Priming) (Scheufele & Tewksbry, 2007).  

 Já a Teoria do Framing difere dos outros modelos, pois diz respeito ao modo 

como um conceito é abordado nos media podendo criar efeitos nas perceções dos 
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leitores (Scheufele, 1999; Scheufele & Tewksbury, 2007). Gitlin (1980) define Framing 

como os padrões persistentes de cognição, interpretação, apresentação, seleção, ênfase e 

exclusão, através dos quais aqueles que trabalham os símbolos organizam habitualmente 

o discurso verbal e visual (idem). Logo, o Framing tem quatro funções: definir 

problemas, diagnosticar causas, fazer julgamentos morais e sugerir soluções (Entman, 

1993). Portanto, os media podem legitimar determinadas opiniões e marginalizar outras 

(Sacco, 1995). Logo, Framing e sensacionalismo atuam como organizadores da 

experiência sensorial da realidade, onde o produto final noticioso resulta de uma 

articulação entre eventos, produtores, organizações e mapas culturais existentes na 

sociedade. O sensacionalismo é uma forma específica do Framing, pois visa responder 

a interesses metodológicos e reafirmar valores e julgamentos morais tacitamente 

acordados na sociedade local (Franciscato & Góes, 2012).  

 Por fim, segundo a Teoria do Newsmaking, a notícia obedece a diversos valores 

(negociados) rotinizados na prática jornalística (Aguiar, 2008). O aspeto negocial 

consiste no facto da avaliação da noticiabilidade ser sempre o resultado de uma mistura 

articulada (sempre de modo diferente) em que os atores em jogo têm sempre um peso 

específico desigual. O carácter comercial da informação é preponderante no que se 

refere aos veículos de comunicação. Ao optar entre os valores-notícia “interesse 

(público)” e “importância”, estes sobrepõem-se abrindo espaço na divulgação da 

informação para interesses individuais e, consequentemente, para o sensacionalismo. 

Opta-se pela confusão entre informação e entretenimento, ressaltando-se os aspetos 

engraçados, dramáticos e o aparente conflito para que se origine diversão. Ou seja, 

quanto mais negativo nas suas consequências, maior a probabilidade de um 

acontecimento se tornar notícia (Wolf, 2005). Nos produtos dos media há obediência e 

interesses daqueles que financiam. Mais do que divulgar acontecimentos, o jornalismo 

possui o papel de definir quais são os factos que serão conhecidos (Budó, 2006). Em 

resumo, os media promovem um efeito cognitivo sobre os sistemas de conhecimento 

que o individuo assume com uma estrutura estável, logo tais efeitos serão cumulativos e 

sedimentados no tempo. Portanto, os processos simbólicos e comunicativos são 

pressupostos de sociabilidade (Wolf, 2005) e a realidade é construída através das 
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interações sociais (Hall et al., 1993). O Newsmaking construiu um mapeamento de 

elementos materiais, procedimentais e simbólicos ligados às rotinas de produção 

jornalística que permitem visualizar os modos como penetram no processo de produção 

e na influência de grupos externos à organização jornalística (Traquina, 2004).  

 No que contende com as teorias criminológicas, estas influenciam os modelos 

dos media, pois acreditam na omnipresença dos media e assumem uma audiência 

estratificada e passiva, onde os que estão nos estratos inferiores são mais vulneráveis às 

influências dos media. Porém, o paradigma competitivo/pluralista – da década de 80 e 

90 do século XX – acredita que os mass media estão preenchidos por liberdade 

intelectual e por diversidade, daí que surja todo um mercado dos media que favorece a 

pluralidade e abertura, existindo os definidores primários e o que com estes conflituam 

(counter definers) (McNair, 1998 cit in Jewkes, 2004). É, na década 80 do século supra 

referido, que há uma ascensão do neoliberalismo (Garland, 2005), associado a um 

Estado Penal em ascensão (Wacquant, 2008), existindo uma expansão do sistema penal 

sem precedentes históricos (Cohen, 1988), pois há uma incapacidade de resposta ao 

crime por parte das forças policiais e uma maior consciência do crime por parte da 

população o que modifica a sua atuação no quotidiano (Garland & Sparks, 2000). Por 

esta razão, retomam-se as teorias do passado que ajudam na aceitação de que vivemos 

em contradições e inconsistências (Jewkes, 2004), implicando o abandono do conceito 

de crime e a construção de novas linguagens e pensamentos (Muncie, 2000; Jewkes, 

2004). Imbuída neste espírito surge a Criminologia Cultural onde os media e a cultura 

são centrais para formular a análise criminológica, isto é, a representação é substância e 

significado (Ferrell, Hayward & Young, 2008). Daí que os estudos dos mass media 

surjam, pois as repetições e ciclos destes complexificam a questão do crime, no modo 

como o crime é reportado pelos mass media e pela criação de crimes de imitação, sendo 

necessário distinguir o real do mediado (Ferrell, Hayward & Young, 2008). Assim, 

McRobbie e Thornton (1995) evidenciam que as organizações usam o pânico moral
6
 

manufaturado para os seus próprios fins lucrativos. Assim, é um jogo em que as 

respostas irracionais dos jovens para o controlo estatal provocam medidas cada vez mais 

                                                      
6
 De forma mais clara no subcapítulo 1.5. 
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punitivas do Estado e a cultura dos jovens torna-se o sítio da emoção, contestação e 

experimentação. Para Katz (1999), as emoções demonstram o modo como as pessoas se 

moldam em relação às leituras e às respostas dadas às suas emoções por outras pessoas 

e o modo como os indivíduos entram e saem de estados emocionais, demonstrando 

mudança nas suas ações. Esta reflexão conduz ao conceito de edgework, de Lyng (1990) 

e Ferrell (1996 cit in Ferrell, 1999; Ferrell, Hayward & Young, 2008; Ferrell, 2009), 

onde o crime é um ato de quebra de regras que encarna atitudes especiais em relação a 

essas regras: são avaliações da sua justeza e adequação e motivações para quebrá-las 

(Ferrell, 2009). Então, o edgework constitui um modelo intelectual para explorar a 

interação da emoção, risco, crime e identidade (Ferrell, Hayward & Young, 2008) e, 

como Lyng (2005) argumenta, esta interação é crucial na compreensão da origem do 

risco que circula cada vez mais nas estruturas sociais e institucionais (idem).  

 Em suma, a construção do enquadramento jornalístico passa por entender a 

lógica interna da produção do jornalismo permeada por processos organizacionais e na 

interrelação entre organizações sociais (Franciscato & Góes, 2012). O enquadramento 

das notícias organiza a realidade quotidiana e é parte importante da realidade, porque o 

carácter público da notícia é uma característica essencial da notícia. Os enquadramentos 

impõem ordem sobre a matéria-prima das notícias e dessa maneira reduzem a 

variabilidade da abundância dos eventos (Tuchman, 1983). Há, pois, várias formas de 

media que influenciam as perceções de crime das pessoas, a preocupação com a 

vitimação e atitudes face ao sistema de justiça (Butler & Hartshorn, 2011). 

 

1.3. As consequências das notícias de crime 

 A realidade é que os mass media são significantes na formatação da população 

(Dominick, 1978; Carlson, 1985), são um modo de disseminação das imagens culturais 

do crime e do seu reforço e um modo de moldar a política de justiça (Sacco, 1995; 

Eschholz, Chiricos & Gertz, 2003). Os media são uma fonte perigosa do poder de fazer 

crer na notícia como representação da realidade, pois a tendência no jornalismo é 

transformar um facto banal em algo extraordinário, o que influencia a construção das 

representações acerca da insegurança e do mundo e como o experienciam (Leal, 2010). 

De facto, a cobertura noticiosa sobre o crime aumentou 10% antes de 1940 e, 
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aproximadamente, 30% durante 1990, sendo que tem como consequência o impacto nos 

discursos do público sobre o crime – a maioria argumenta que esse fenómeno aumentou 

o medo de vitimização e dá crédito a campanhas contra o crime (Reiner, 2002). Ainda 

assim, as notícias de crime na imprensa apenas representam 1.6% a 33.5% da totalidade 

das notícias (Marsh, 1991). As perceções públicas de crime enquanto assunto mais 

importante aumentaram de 5% para 52% entre 1992 e 1994 e isso pode estar 

relacionado com o aumento da possibilidade de acesso aos media e também com os 

relatórios de crime nas notícias (Romer, Jamieson & Aday, 2003). Porém, a relação 

entre as notícias de crime e as atitudes do público quanto ao crime são diferentes 

consoante o meio de comunicação social (Sheley & Ashkins, 2009). 

 A ênfase das notícias no crime ajuda a manter o crime como um assunto político 

(Surette, 2011), mas também cria mais medo de vitimação (Jacob, 1984; Liska & 

Baccaglini, 1990) e tudo isso está independente das mudanças na taxa de criminalidade 

(Jacob, 1984; Scheingold, 1991) e ambos tendem a aumentar a recetividade dos 

cidadãos a propostas repressivas de políticas criminais (Leps, 1992; Scheingold, 1991). 

Isto é, a capacidade de simbolização dos media envolve a construção de mitos em torno 

do crime: a incidência do crime, os seus intervenientes, os locais perigosos (Penedo, 

2003). Os estereótipos que provocam uma resposta de emoção no leitor (Jewkes, 2004) 

consistem na relação entre a violência e o crime e estão largamente associados à 

pobreza (Gomes, 2005), à raça (Entman, 1993; Johnstone, Hawkins & Michener, 1994; 

Pritchard, 1985; Dorfman & Schiraldi, 2001; Cavender & Bond-Maupin, 2006; 

Bernardes, n.d.) e aos jovens (Kunkel, 1994). Assim, os media simpatizam com 

algumas vítimas e culpam outras e, embora, não cubram todas as formas e expressões 

do crime, tendem a favorecer os desejos mais voyeuristas da audiência ao exagerar e 

dramatizar crimes incomuns e ignorando/minimizando crimes mais prováveis de 

acontecer (Jewkes, 2004): os jornalistas escolhem os crimes que querem reportar e 

ignorar (Pritchard & Hughes, 1997). Portanto, a verdadeira criminalidade é aquela que 

vem assumida como tal e que é apresentada com constância e com intensidade (Baronti, 

1978), conduzindo a um processo de etiquetagem (Becker, 1963). 
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 Então, os media são a primeira moldura pública de referência para problemas 

relacionados como o crime e o controlo, focando-se na atenção de determinados eventos 

e oferecendo interpretações para como deve ser compreendido (Barak, 1994; Eschholz, 

1997). Então, a cobertura do crime dos media é enviesada com negatividade o que 

explica as perceções negativas quanto ao fenómeno (Graber, 1980; Marsh, 1991; Reiner 

& Livingstone, 1997; Eschholz, 2003; Emanuelsson & Mele, 2003; Duffy, Wake, 

Burrows & Bremner, 2008; Jackson & Gray, 2010; Robinson, 2011; Gomes, 2011; 

Robinson, 2014; Chadee, 2016). Isto é, as evidências demonstram que os media têm um 

papel importante quer na perceção de que as taxas de criminalidade estão a subir 

(Galtung & Ruge, 1965; Romer, Jamieson & Aday, 2003), especialmente o crime 

violento (Doob & Macdonald, 1979; Roshier, 1981; Ericson, Baranek & Chan, 1987; 

Garofalo, 1981; Williams & Dickinson, 1993; Emanuelsson & Mele, 2003; Cashmore, 

2014; Heath, Gordon & LaBailly, 1981; Penedo, 2003), como na perceção das taxas de 

crime locais e nacionais (Duffy, Wake, Burrows & Bremner, 2008; Davis & Dossetor, 

2010): apresentam números mais elevados de crime do que nas taxas de criminalidade 

oficiais (Fishman, 1978; Emanuelsson & Mele, 2003; Potter & Kappeler, 2006), quando 

de facto as taxas de criminalidade diminuíram (Dorfman & Schiraldi, 2001). Por 

exemplo, no Reino Unido, a população afirma que a taxa de crime subiu, pelo que 

assistiram na televisão (60%) ou leram nos jornais (40%) (Duffy, Wake, Burrows & 

Bremner, 2008). A realidade é que as ofensas de propriedade de baixo nível (Maguire, 

2002; Dowler, Fleming & Muzzatti, 2006) e os crimes de colarinho branco (Tombs & 

Whyte, 2001; Hillyard et al., 2004; Dowler, Fleming & Muzzatti, 2006) constituem a 

maioria dos crimes da sociedade e são ignorados pelos media (Roshier, 1981; Ericson, 

Baranek & Chan, 1987; Tombs & Whyte, 2001; Greer, 2007): porque estes tipos de 

crime exigem poder económico, prestígio e respeitabilidade (Sutherland, 1983) e isso é 

uma barreira para o estatuto de folk-devil
7
 (Levi, 2009).  

 Porém, é complicado falar sobre desproporcionalidade dos crimes que são mais 

apresentados nos media em relação às estatísticas oficiais, mas é possível analisar a 

relação entre as estatísticas oficiais da criminalidade e a representação do crime nos 

                                                      
7
 Ver capítulo 1.5. 
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media, o que se justifica pelo facto das fontes das notícias dos casos criminais serem 

sobretudo atores do sistema penal (Hall et al., 1993; Góes, 2013): os relatórios de crime 

dos media excedem o risco atual de ser vítima de crime, pois quando as taxas de crime 

nacionais e locais desceram, a perceção do medo do crime e a importância do crime 

como um dilema nacional aumentaram (Lowry, Nio & Leitner, 2003). Ora, os jornais 

apresentam ao público aquilo que o sensibiliza e confirma os seus preconceitos (Young, 

1974). Pollak & Kubrin (2007) conduziram um estudo que examinou as diferenças entre 

os relatos de crimes no Washington Post e numa televisão local, concluindo que o crime 

tem que ser de natureza tipicamente violenta (85% dos crimes na amostra).  

 Logo, os mass media têm potencial para produzir efeitos fortes na audiência, 

mas esses efeitos também dependem das predisposições, esquemas e outras 

características (Scheufele & Tewksbury, 2007) (e.g. medo do crime, vitimação pessoal, 

nível de crime da cidade/local de residência – Weitzer & Kubrin, 2004). Portanto, mais 

do que informar, as notícias de violência e criminalidade pretendem emocionar, 

estimulando o próprio medo e despertando interesse quanto ao assunto (Bernardes, 

n.d.). Então, o público depende dos media para formar as suas imagens mentais, logo 

determina que fenómenos devemos pensar, como devemos pensar sobre eles e que 

políticas alternativas devemos considerar viáveis (Altheide, 1997; McBride, 2005; 

Bucqueroux & Seymour, 2009; Dorfman & Schiraldi, 2001; Robinson, 2011).  

 Em suma, a cobertura de factos violentos constitui-se num ambiente privilegiado 

nas produções sensacionalistas para, a partir da difusão da cultura do medo, reproduzir 

discursos criminalizadores (Góes, 2013). Então, as notícias estão à disposição para 

informar, mas também para criarem ambiente de medo (Altheide, 2003) e uma mudança 

nos modos de reportagem dos media convencionais reflete mais fenómenos de 

criminalização, o que pode ser uma das chaves para desconstruir e combater 

verdadeiramente o medo do crime (Pattington, 2013). Portanto, as notícias de crime têm 

um quadro problemático que contribui para exponenciar o medo do crime mentalmente, 

alimentar a opinião pública e a perceção de políticas públicas de crime mais duras e 

repressivas e penalizações criminais (Carli, Sagant & Capobianco, 2008), mas também 

têm um papel na construção e má representação das vítimas de crime e vitimação – o 
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que proporciona o modo como devemos ver a realidade (Davies, Francis & Greer, 

2008). Pois, a exposição aos media é uma força poderosa e o desenvolvimento de uma 

sociedade baseada no medo saturado nos media indica que estes podem ser um agente 

de mudança poderoso e que podem influenciar os estados emocionais (Altheide, 2003): 

os media moldam e influenciam o público quando são a única lente (Entman, 1993). 

 

 Nos subcapítulos que se seguem será abordado o medo do crime, nomeadamente 

uma explicação sobre as suas diferentes definições e operacionalizações, destacando a 

incapacidade de determinadas medidas do medo do crime. Em seguida, é abordada a 

relação entre o medo do crime e os fatores demográficos e as consequências do medo do 

crime na população. As teses explicativas do medo do crime são depois abordadas e, por 

fim, é abordada a relação entre o medo do crime e os media. 

1.3.1. O medo do crime 

 O crime refere-se a um amplo conjunto de ofensas (Edwards, 2007). É um 

fenómeno socialmente construído que ocorre fora da vista do público, logo nós 

enquanto sociedade confiamos nos relatórios dos media como fonte de informação 

(Pfeiffer, Windzio & Kleimann, 2005). Cada um destes tipos de atividades criminais 

pode gerar diversos níveis de medo (Edwards, 2007). O sentimento de insegurança tem 

três dimensões: o medo do crime (emoções), o risco percebido (cognições) e a adoção 

de comportamentos de segurança (comportamentos) (Agra, 2007). O medo do crime é 

um problema das sociedades modernas ocidentais e, ao mesmo tempo, há um aumento 

da preocupação pública com o papel dos mass media na promoção da violência, ainda 

que existam outros fatores que influenciem o medo do crime (Weitzer & Kubrin, 2004).  

 O medo do crime pode-se distinguir entre avaliação subjetiva e risco objetivo e 

são estes os dois tipos de investigações que são desenvolvidas no que diz respeito ao 

medo do crime (Vanderveen, 2011). O primeiro tipo constitui um sentimento/emoção 

experienciado e avaliado por um individuo e, geralmente, refere-se ao medo do crime 

ou ao sentimento de insegurança. O segundo refere-se a uma avaliação objetiva da 

situação de ameaça ou potencial crime e designa-se por risco de vitimação de crime. O 

paradoxo que acontece quando falamos de medo do crime é que indivíduos/grupos que 
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objetivamente correm mais risco de serem vítimas de crime sentem menos medo do 

crime (Zedner, 1997). A explicação pode ser racional e simbólica (Gunter, 1987): o 

primeiro diz que o individuo é um ser racional também no que diz respeito ao medo, 

criando um paradoxo; no segundo, o risco objetivo de crime e a experiência subjetiva 

(como o medo do crime) não estão necessariamente desconectados, mas interligados de 

maneira complexa e não-direta, portanto não será atingido um paradoxo, pois o medo é 

uma emoção e, por definição, é irracional (Pleysier & Cops, 2016).  

 Para Ferraro & LaGrange (1987), o medo do crime é uma reação emocional 

negativa gerada pelo crime/símbolos associados a ele, portanto uma dimensão 

meramente emocional. Para Ferraro (1995) é uma resposta emocional de 

pavor/ansiedade ao crime/símbolos que uma pessoa associa ao crime e, portanto, os 

inquéritos de autorreporte são insuficientes, pois não possuem a capacidade de invocar 

respostas emocionais. Porém, Warr (2000) afirma que, a definição não permite a 

distinção entre medo de tristeza, ira ou resignação, portanto a dificuldade do trabalho 

com esta definição será a não presença da distinção entre perceção, cognição e emoção. 

Portanto, o medo do crime será uma reação ao ambiente percebido. Ainda que possa 

resultar das cognições ou das perceções, em si não é uma crença, atitude ou avaliação.  

 Assim, o medo do crime – fear of crime na literatura (em sentido estrito) – é uma 

emoção, logo a dimensão cognitiva do sentimento de insegurança em nada se confunde 

com o medo do crime enquanto emoção. Por fim, os autores Ferraro & LaGrange 

(1987) desenharam uma taxonomia com o objetivo de distinguir o medo do crime e a 

perceção do risco de vitimação: 

Tipo de perceção: Cognitiva e Afetiva 

Nível de Referência Julgamentos Valores Emoções 

Geral 

a) Riscos dos outros: 

avaliações do crime ou 

da segurança 

b) Preocupações com o 

crime de outros 

c) Medo pelas 

vitimações dos outros 

Pessoal 
d) Risco do próprio: 

segurança do eu 

e) Preocupação com o 

crime para o eu: 

intolerância pessoal 

f) Medo pela vitimação 

pessoal 

Tabela 1 – Taxionomia para distinguir o medo do crime da perceção do risco de vitimação 

(Ferraro & LaGrange, 1987). 
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 O eixo vertical considera os níveis de referência das reações, sendo que variam 

entre auto-orientadas até orientadas para a comunidade. Já o eixo horizontal diz respeito 

ao tipo de reações. No que diz respeito às cognições incluem os julgamentos de risco e 

segurança, já a afetividade está nas reações ao crime. As perceções do crime em c) e f) 

são reações emocionais geradas pelo crime. Em b) existe uma preocupação que os 

indivíduos manifestam pelos outros em relação ao crime, e a e) é uma preocupação 

consigo próprio. Os julgamentos referem-se à taxa de vitimação para o grupo social (em 

a)) ou perceção do risco de vitimização para a pessoa que faz o julgamento (em d)). 

Assim, a vantagem está na diferenciação entre julgamentos de valores e de emoções, ao 

nível individual e geral. Assim, a conceção do medo do crime limita-se à reação 

emocional que advém do crime ou símbolos que uma pessoa associa e esse medo pode 

ser pelos outros (em c)) ou por si próprio (em f)) (Ferraro & LaGrange, 1987). Há, 

ainda, uma distinção a ser feita entre o julgamento conceptual do medo do crime e as 

perceções das pessoas da possibilidade de ser vitimizadas e uma distinção a ser feita 

entre ‘medo’ e ‘preocupação (worry)’ e ‘preocupação (concern)’ e ‘ansiedade’ (Warr, 

2000; Gray et al., 2011a). O medo é algo que preocupa imediatamente o perigo de uma 

pessoa. A preocupação (concern) é um conceito para descrever ansiedade e medo do 

alto risco de eventos futuros (Cashmore, 2014). O medo e a preocupação (worry) 

referem-se a vitimações anteriores, possibilidades ou perceções (de fontes indiretas de 

informação) da probabilidade de vitimações criminais futuras (Gray et al., 2011a).  

 O medo do crime e a vitimação criminal são conceitos relacionados ou 

dependentes, nomeadamente através de mediação cognitiva, ou seja, as vítimas 

confrontam-se ativamente com a sua vitimação, especialmente com a resposta de 

adaptação (Winkel, 1998). Ainda assim, o medo do crime pode ser compreendido como 

uma construção social, logo este conceito refere-se a determinadas redes de relações 

sociais e servem determinadas funções (Vanderveen, 2011). 

 

1.3.1.1. A operacionalização do medo do crime 

 Existe dificuldade em obter consenso na definição de medo do crime. Pois, o 

medo do crime conceptualiza-se: cognitivamente, pois refletem a preocupação (concern, 

foca-se na avaliação da pessoa da extensão em que o crime é um problema sério na 
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comunidade/sociedade), as suas avaliações quanto ao risco pessoal de vitimação (avalia 

a perceção da probabilidade de ser vítima) e a ameaça percebida do crime no seu 

ambiente (foca-se no potencial dano que uma pessoa sente em relação ao crime); e, por 

fim, enquanto comportamento é o modo como as pessoas respondem ao crime (limitam 

o risco de ataque pessoal através do evitamento de situações potencialmente 

ameaçadoras ou adotam táticas defensivas que reduzem a vulnerabilidade) (Skogan, 

1993 e 1996). Para além disso, o medo do crime e o risco percebido são algo distinto 

(Ferraro & LaGrange, 1987) e, ainda que tendam a ser confundidos podendo enviesar 

resultados (Lim, 2015), são altamente correlacionados (Ferraro, 1995). A compreensão 

destas diferenças é importante, pois diferentes conceitos desencadeiam diferentes 

resultados (Skogan, 1993 e 1996) e aumenta a validade e fiabilidade (Lim, 2015). 

 Há, pois, diversos inquéritos a nível internacional ou nacional onde a questão 

levantada para medir o medo do crime é transversal “Como se sente (ou como se 

sentiria) a andar sozinho na sua área (ou bairro) após escurecer?” (Gray et al., 2011b). A 

questão acima mencionada não cita a palavra “medo” quando questiona o quão seguro 

se sentiriam (Ferraro & LaGrange, 1987) e, para além disso, apenas cria uma situação 

hipotética (Garofalo & Laub, 1978) que é uma súmula de uma ansiedade futura (Warr, 

2000), na qual as pessoas dificilmente se colocam (Hale, 1996), pois tendem a deslocar-

se em grupo e em locais luminosos (Garofalo, 1979). Para além disso, a questão 

também não remete para nenhum tipo de crime em concreto (Jackson, 2004) e, a 

realidade é que possuímos medos concretos e medos abstratos e, os primeiros 

relacionam-se com ofensas particulares enquanto, os segundos, não se referem a 

nenhum tipo particular de crime (LaGrange & Ferraro, 1989). Logo, os inquiridos 

responderão livremente com base no que pretenderem e isso influenciará o nível de 

medo do crime (Lim, 2015). Outro aspeto fulcral é a imprecisão na questão da área 

geográfica, pois “bairro” dependerá da interpretação dos inquiridos (Garofalo, 1979). A 

questão não analisa a reação emocional ao crime, mas o julgamento sobre a 

probabilidade da vitimação individual do indivíduo (Ferraro & LaGrange, 1989). A 

questão é também indiferenciada no que diz respeito ao “medo” e ao “risco” (Ferraro & 

LaGrange, 1987; Jackson, 2004). Para Ferraro & LaGrange (1987), uma pessoa que 
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refira que não se sentiria muito segura pode não ter qualquer medo, mas consciência do 

risco relativo de vitimação. Assim, alguns questionários alteram a questão para “Há 

alguma área por aqui – que se encontre até uma milha – onde teria medo de andar 

sozinho à noite?”. Porém, continua a ser imprecisa quanto ao crime (Hale, 1996). 

 Quanto à construção do questionário, quando se tratam de questões fechadas há 

um conjunto de respostas fornecidas (Fattah, 1993), o que pode exagerar a incidência do 

medo do crime (Gray et al., 2008 e 2011b). Pois, os resultados dos questionários 

parecem ser uma função do modo como o tópico tem sido investigado, em vez do que 

ele é realmente. Os métodos tradicionais usados são métodos que sobrestimam os níveis 

e a extensão do medo do crime (Fattah, 1993). Para além disso, os questionários são 

estáticos e reduzem as experiências e os processos a uma “captura” instantânea e 

descontextualizada, negligenciando o medo do crime como um fenómeno multifacetado 

(Farral et al., 1997). Daí que as metodologias qualitativas sejam fundamentais para o 

entendimento do medo do crime e das inseguranças mais gerais a ele associadas, isto 

porque o medo do crime é compreendido de forma mais aprofundada (Hale, 1996).  

 A intensidade e frequência do medo do crime não podem ser identificadas 

através de questões dicotómicas com apenas um item (Jackson, 2004; Lim, 2015). 

Assim, os investigadores acabariam por desenvolver instrumentos que medissem o 

crime específico (Ferraro & LaGrange, 1987), adotando uma escala de likert (Lane et 

al., 2014 cit in Lim, 2015), obtendo muito mais informação sobre a intensidade e 

melhorando a validade e fiabilidade da medição (Jackson, 2004; Lim, 2015). E, a 

utilização de questões que especificam contextos diminui também a ambiguidade. Farral 

e Gadd (2004) apontaram que a medição mais válida do medo do crime deveria utilizar 

uma questão filtro e uma avaliação da frequência e intensidade: “No último ano sentiu-

se realmente preocupado em ser assaltado?”, “Quão frequentemente se sentiu assim no 

ano passado?” e “Na última ocasião, quanto medo sentiu?” (respetivamente) (idem). 

Logo, deve oferecer discernimento para prevalência, frequência e intensidade do medo 

do crime precisos (Vanderviver, 2011).  
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1.3.1.2. A relação entre o medo do crime e os fatores demográficos 

 Então, o medo do crime é um fenómeno amplamente disseminado (Rogers, 

2005). O medo do crime das pessoas excede as oportunidades de ser vítima de crime 

(Warr & Stafford, 1983; Gunter, 1987; Zedner, 1997), mas pode ser influenciado pela 

vitimação indireta, pelas desordens na comunidade (Garofalo & Laub, 1978) e pela 

vitimação vicariante (Skogan & Maxfield, 1981; Tyler, 1984). As pessoas ainda que 

possam não ter sido vítimas ou que nunca tenham respondido a um inquérito são 

capazes de experienciar medo do crime (Hale, 1996; Farral, Jackson & Gray, 2009).  

 Portanto, o medo do crime é em si um problema e a preocupação com o crime 

pode ser considerado irracional: aqueles que têm mais risco de serem agredidos são 

aqueles que menos se preocupam (Warr & Stafford, 1983; Gunter, 1987; Zedner, 1997). 

Em geral, as mulheres preocupam-se mais quando pensam em andar sozinhas à noite e 

as mulheres estão sempre mais preocupadas do que os homens (Fattah, 1993). As 

mulheres têm menor propensão de ser vítimas, mas têm mais medo do que os homens 

(Chiricos, Padgett & Gertz 2000; Dowler, 2003), devido à assunção de fraqueza e 

incapacidade de se defender (Ferraro, 1995) que também se conecta com a precaução ou 

evitamento de comportamentos por parte das mulheres (Warr, 1993). O medo do género 

feminino é exacerbado pelas imagens e representações do crime contidas na ideologia 

que prevalece do crime (Hall et al., 1993), pois as imagens e representações que 

moldam o medo do crime aparecem nas narrativas diárias e traduzem-se num discurso 

familiar preenchido com imagens estereotipadas de ofensores, vitimas e na sua 

interligação (Christie, 1986). As vidas das mulheres são controladas pelas imagens dos 

criminosos e das vítimas ideais, mas também pelas imagens das vítimas não-ideais
8
 

(Madriz, 1997). Porém, homens e mulheres referem-se a fatores semelhantes quando 

falam de preocupação e crime, ainda que possam existir diferenças (Gilchrist, Bannister, 

Ditton e Farrall, 1998). As mulheres experienciam mais medo, a nível individual e 

comunitário, sendo que ter mais homens na vizinhança potencia medo, em vez de o 

reduzir. Portanto, as perceções da desordem na zona de habitação contribuem para o 

medo individual e coletivo: tanto a desordem física como a desordem social estão 

                                                      
8
 Aquelas mulheres que não seguem determinados códigos de comportamento. 
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correlacionadas com o medo (Perkins & Taylor, 1996). Ainda assim, o género pode não 

estar relacionado de modo significativo com o medo (Rountree & Land, 1996), pois a 

preocupação política e dos media com fenómenos criminais tornou universal a 

preocupação entre o género (Lane & Meeker, 2000).  

 Como com as mulheres, os idosos parecem sentir-se mais vulneráveis a uma 

grande quantidade de crimes devido às limitações físicas. Embora essa assunção se 

aplique a casos que envolvem assaltos ou roubos, não justifica o medo dos idosos face 

às ofensas sexuais (Evans, 1995). O medo do crime é menor que nos jovens, porque os 

idosos reduzem a probabilidade de ser atacados saindo menos (Ferraro, 1995). Porém, 

apresentam níveis mais elevados de medo devido aos maiores impactos, isto é, temem 

violência física pelo tempo que demorariam a recuperar (Rogers, 2005).  

 Quanto à escolaridade, uma educação superior tende a que as perceções sejam 

mais corretas (Davis & Dossetor, 2010). Os indivíduos que possuem menos que o 

ensino secundário sentem mais medo do crime do que aqueles que possuem educação 

superior (Clemente & Kleinman’s, 1976). Já, as minorias têm mais medo que os 

brancos (Warr, 1993). Porém, os não-brancos têm menos medo de assaltos que os 

brancos (Rountree & Land, 1996). As pessoas que habitam em zonas de baixo 

rendimento têm mais medo, pois enfrentam dinâmicas comunitárias mais problemáticas 

(Covington & Taylor, 1991; Warr, 1993) e as pessoas de baixo estatuto socioeconómico 

têm mais dificuldade de recuperar economicamente os danos (Rogers, 2005).  

 Em zonas com altos níveis de risco, o medo está mais relacionado com o risco 

percebido e os elevados níveis de crime podem ser mais realistas (Rogers, 2005), pois o 

medo do crime é maior nas vizinhanças mais pobres (Convington & Taylor, 1991; 

Warr, 1993). O crime é considerado algo mais urbano do que rural, devido às taxas 

oficiais de criminalidade que consistentemente indicam mais incidentes de crime nas 

áreas urbanas (Yarwood & Gardner, 2000), logo o medo do crime é mais elevado nas 

cidades (Warr, 1993), pois o ambiente é mais heterogéneo (Nuñez, n.d.). Os espaços 

escuros, sozinhos, pouco atrativos/mal tratados são aqueles que as pessoas tendem a 

reportar como causadores de medo de crime (Vrij & Winkel, 1991).  
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 Então, o medo do crime é mais abrangente do que a vitimação. O medo pode ser 

racional quando tem alguma base tangível, mas será irracional quando é constituído por 

reportagens sensacionais dos media de crimes. Para além do atual risco de vitimação, as 

experiências prévias de vitimação, condições ambientais, etnia e confiança na polícia e 

no sistema de justiça criminal podem influenciar a ansiedade pública acerca do crime 

(Jewkes, 2004). Porém, a relação entre vitimação anterior e medo é problemática, 

porque aqueles que são vítimas um maior número de vezes não são necessariamente os 

que têm mais medo (Taylor & Hale, 1986; Warr, 1993). Portanto, o medo do crime é 

complexo e as pessoas temem diferentemente diferentes crimes (Warr, 1993; Ferraro, 

1995; Lane & Meeker, 2000). Ou seja, a experiência do medo é desproporcional ao seu 

perigo real (Williams & Dickson, 1993): a maioria das pessoas nunca irá experienciar 

um evento de vitimação violenta direta, mas irá aprender sobre estes eventos através das 

notícias (Warr, 1993); e, ainda que possa ter sido vítima ou seja/esteja fisicamente 

vulnerável (Parker & Ray, 1990), os media podem ser o maior responsável 

(Priyadarsini, 1984; Penedo, 2003; Dowler, Fleming & Muzzatti, 2006; Surette, 2011). 

 Assim, é importante considerar a vulnerabilidade pessoal que varia na perceção 

da probabilidade, controlo e consequência (Hale, 1996). Aliás, a maioria das pessoas 

recebe informações e perceções do crime e do sistema de justiça criminal através dos 

media, contudo aqueles que confiam nem sempre recebem uma visão precisa da 

realidade (Edwards, 2007). 

 

1.3.1.3. O medo do crime e as suas consequências 

 O medo é mais espalhado que a vitimação e os grupos demográficos que têm 

mais medo são os menos vitimizados (Ferraro, 1995; LaGrange & Ferraro, 1989). O 

impacto do medo do crime implica as liberdades individuais e as suas atividades, mas 

também determinados grupos sociais em determinados locais, reforçando as divisões da 

exclusão social (Warr, 1993). A redução da qualidade de vida é uma das suas 

consequências (Garofalo, 1981; Patterson, 1985; Hale, 1996; Skogan & Maxfield, 

1981). Para além disso, existem mudanças a nível fisiológico e psicológico que 

conduzem a mudanças comportamentais (Ferraro, 1995; Jackson & Stafford, 2009) e, 
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consequências a nível económico, relacionadas com respostas emocionais e com 

sensações de vulnerabilidade (Ferraro, 1995).  

 As mudanças a nível fisiológico passam pelo aumento do batimento cardíaco, 

respiração acelerada, diminuição da salivação, aumento da resposta galvânica da pele 

(Warr, 2000) e mudanças endócrinas (Skogan & Maxfield, 1981). A nível psicológico, 

as mudanças destacam-se pelos sentimentos negativos de raiva, frustração e 

incapacidade de ser ajudado (Ferraro & LaGrange, 1987; Warr, 2000). Assim sendo, 

podem surgir comportamentos de evitamento que pretendem reduzir o risco (Skogan & 

Maxfield, 1981): esses comportamentos podem fazer com que haja restrição do 

comportamento das pessoas, temporal e espacialmente, em situações que possam ser 

compreendidas como perigosas (viajar em transportes públicos, andar na rua em 

determinadas circunstâncias, entre outros) (Garofalo, 1981; Patterson, 1985; Hale, 1996; 

Stephens, 1996). De facto, o medo do crime pode destruir o sentido de comunidade 

através da transformação de algumas partes da vizinhança como não aconselháveis e 

fazer com que os residentes sintam medo dos seus vizinhos (Hale, 1996).  

 O medo do crime pode igualmente influenciar as atitudes face ao crime e a sua 

punição (Wood & Viki, 2004), conduzir à descredibilização da atuação da polícia 

(Surette, 2011) e à construção de novas políticas públicas (Silverman & Sacco, 1982; 

Greer, 2007). Ainda que as investigações tendam a ser focadas exclusivamente na 

negatividade do fenómeno (Jackson & Gray, 2010), o medo do crime pode ser 

compreendido como promotor de um medo funcional (Garofalo, 1981), encorajando 

vigilância e estimulando uma atividade de precaução (Jackson & Gray, 2010), logo 

potencia aprendizagem (Skogan & Maxfield, 1981). Essas mudanças comportamentais 

podem ser compreendidas como medo funcional (Jackson & Gray, 2010)
9
.     

 Em suma, há um enfoque no discurso do medo, numa comunicação penetrante, 

numa consciência simbólica e na criação de expectativas de que perigo e risco são 

centrais. Portanto, o discurso do medo tem consequências importantes para a política 

                                                      
9
 Chadee (2016) refere que o Construal-Level Theory (CLT) da distância psicológica de Trope & 

Liberman (2010) permite explicar este tipo de mecanismos de reação, referindo-se à distância psicológica 

e ao constructo mental dos indivíduos quanto aos eventos.  

 



 

29 

social, para a perceção pública, para o falecimento do espaço público e manifesta-se 

para desenvolver políticas públicas que respondam aos seus medos (Altheide, 2003). 

 

1.4. O medo do crime e as suas teses explicativas 

 A Tese do Mundo Real retrata o medo do crime como inteiramente moldado 

pelas condições objetivas: vitimação criminal (Skogan & Maxfield, 1981; Stafford & 

Galle, 1984; Tyler, 1984), características da vizinhança ou taxas de crime da cidade 

(Lewis & Maxfield, 1980; Eschholz, Chiricos & Gertz, 2003) e os media teriam pouca 

importância e não seriam considerados para a compreensão do fenómeno, pois a 

vitimação pessoal e as condições do crime seriam mais imediatas e salientes do que 

aquilo que é transmitido à audiência (Tyler, 1984; Rubin, Perse & Taylor, 1988). A 

vitimação está, então, positivamente associada ao medo (Skogan & Maxfield, 1981; 

Stafford & Galle, 1984; Tyler, 1984), porém as pessoas com menor taxa de vitimação 

(mulheres e idosos) são aquelas que expressam mais medo do crime (taxas mais altas de 

vitimação associam-se a jovens negros do sexo masculino) (Warr & Stafford, 1983). 

Por fim, considerando o tipo de vizinhança conclui-se que a raça influencia o medo dos 

residentes, sendo que as comunidades minoritárias expressam mais medo (Eschholz, 

Chiricos & Gertz, 2003), porém é também importante considerar a quantidade de crime 

ou desordem lá presente (Lewis & Maxfield, 1980; Convington & Taylor, 1991).  

 Já a Tese da Cultivação foca-se maioritariamente no papel dos media. O 

consumo intenso das mensagens dos media distorce as crenças da audiência sobre o 

mundo, exercendo influências nos estados cognitivos e emocionais (Gerbner & Gross, 

1976; Gerbner, Gross, Morgan & Signorielli, 1980). Ou seja, aquilo que os media 

expõem torna-se o que a audiência perceciona como real. No que contente com o crime, 

este é reportado de forma desproporcional nos crimes violentos, negligenciando padrões 

de crime e as causas do crime, criando a ideia que o crime é aleatório e inexplicável 

(Surette, 2011). A audiência tem características que devem ser consideradas e que 

podem exercer um papel no modo como o conteúdo dos media é recebido, mas isto não 

é considerado nesta tese (Dahlgren, 1988; Heath & Gilbert, 1996; Eschholz, 1997).  

 A partir das diferenças da audiência surgem mais duas abordagens: a Tese da 

Substituição e a Tese da Ressonância. A primeira prevê que a exposição a retratos de 
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crime tem efeitos negativos naqueles que não têm experiência direta com o crime, logo 

as imagens de crime dos media tornar-se-iam um substituto da experiência do mundo 

real. Portanto, os efeitos dos media são mais poderosos em fenómenos que estão fora da 

experiência pessoal do sujeito (Weaver & Wakshlag, 1986; Surrete, 2011): pessoas 

isoladas do crime são mais suscetíveis às mensagens do crime nos media (Weaver & 

Wakshlag, 1986). A segunda tese – oposta à Tese da Substituição – afirma que quando 

as imagens dos media são consistentes com experiências vividas (vitimação criminal, 

viver em zonas com alta taxa de criminalidade), os media e a experiência reforçam 

mutuamente o medo dos cidadãos (Eschholz, 1997; Weitzer & Kubrin, 2004). A 

exposição à notícia de crime conjuntamente com a vulnerabilidade pessoal ou 

experiências de crime na vizinhança poderão produzir o medo do crime intensificado 

nas pessoas de raça negra (Weitzer & Kubrin, 2004). As mensagens dos media não são 

recebidas do mesmo modo por diferentes pessoas, as condições dos media e do mundo 

real têm diferentes efeitos na raça branca e negra e em comunidades com diferentes 

níveis de crime violento: o medo do crime dos brancos é influenciado não pelos media, 

mas pelo risco percebido da vitimação criminal violenta; enquanto os negros são 

influenciados pelas notícias e pelas condições do mundo real (Weitzer & Kubrin, 2004).  

 De facto, os media afetam positivamente o medo do crime, porém é necessário 

assumir que as pessoas consomem informações do crime através de programas 

televisivos e noticiosos, jornais e outras fontes mediáticas e que estes representam de 

forma excessiva tipos de crime raros, o que exponencia o risco de vitimação das pessoas 

e esta insegurança conduz a uma amplificação do medo (em quem consome esses 

media) (Jewkes, 2004). Como resultado, as pessoas restringem a sua atividade para 

minimizar o seu risco de vitimação na rua (Garofalo, 1981). Daí que as pessoas 

consumam mais notícias de crime através da televisão, jornais e outras formas de 

entretenimento em casa, o que reforça o ciclo de feedback (Cashmore, 2014). 

 

1.5. A relação entre os media e o medo do crime 

 As notícias nos media e o crime estão conectados por uma relação simbiótica. 

Os media têm diferentes modos de reportar os assuntos, consoante o que consideram 

mais apropriado: no caso do crime preferem a quantidade à qualidade (Gest, 2003). Os 
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jornais concedem diferentes coberturas às notícias de crime – espaço e proeminência 

dado ao crime – logo os níveis de medo do crime variam consoante os leitores e isso é 

independente de fatores demográficos (Bernard, 1992; Williams & Dickinson, 1993), 

entrando a credibilidade também em jogo (Koomen, Visser & Stapel, 2000). A 

aleatoriedade do crime, a localização, o sensacionalismo do crime e a sua apresentação 

são fatores que moderam a relação entre as apresentações do crime dos mass media e o 

medo do crime (Heath, 1984; Tyler, 1984; Heath & Gilbert, 1996). Ou seja, a amplitude 

do impacto dos media está correlacionada com a frequência de exposição, quer em 

termos de impacto pessoal, incluindo nas crenças de que as taxas de crime estão a subir. 

Portanto, a exposição incidental a mensagens negativas quanto à prevenção do crime 

está associada a elevados níveis de impacto pessoal, exibindo elevados níveis de crime, 

pois está ligada a uma turbulência cognitiva-emocional (Chadee, 2016).  

 O aumento das notícias sobre o crime e a divulgação preferencial de 

determinados tipos de crime aumentam o medo do crime (Bernard, 1992; Chiricos, 

Padgett & Gertz, 2000; Emanuelsson & Mele, 2003) e podem gerar pânico moral, isto é, 

uma situação em que um individuo/grupo é definido como uma ameaça aos valores e 

interesses, sendo a amplificação executada pelos media e desencadeando reações 

(Becker, 1973) que podem ser desproporcionais e excessivas, criando consequências 

políticas e sociais (Cohen, 2002). O conceito de pânico moral constrói-se através de um 

ciclo em que (1) uma atividade ganha atenção dos media, (2) as agências de controlo 

respondem, (3) a desviância amplifica-se, (4) surge o exagero, o simbolismo e a 

predição e (5) o problema torna-se redefinido e retoma-se a (1) com uma nova atividade 

a ganhar atenção (Cohen, 2002). O pânico moral tem diferentes tamanhos e formas 

(Garland, 2008) e possui produtividade (Hall et al., 1978). Os media desempenham um 

papel muito negativo na difusão do discurso e das teorias punitivas, propagando o 

pânico social em torno da segurança e do crime, criando um discurso histérico, 

irrealista, um discurso que impede a reflexão e o debate cívico (Cohen, 2002; Hall et al., 

1993; Wacquant, 2008). As reações políticas costumam ser imediatas diante da 

comoção pública e, a partir de uma construção delineada pelos meios de comunicação, 

leis penais e ações executivas podem ser tomadas (Cohen, 2002). Em determinado 



 

32 

tempo e espaço, é possível criar um acontecimento social de grande repercussão apenas 

através da ênfase conferida a factos a ele relacionados, sem que haja tal relação ou que 

isso seja proporcionalmente justificável. Essas mesmas ondas de pânico normalmente 

trazem consigo a definição de quem são as pessoas responsáveis pelo problema, 

identificados como folk devils (Fishman, 1988; Garland, 2008). No entanto, o pânico 

moral é um conceito ultrapassado, pois a frequência dos pânicos morais estendeu-se 

(McRobbie & Thornton, 1995). O efeito conspícuo do medo cria o mau reconhecimento 

do problema real para suportar soluções simbólicas que prejudicam o problema que 

deveria ser resolvido. A população aprova o medo porque é uma saída emocional. 

Alguns medos são construídos para fornecer proteção contra outros medos 

inconvenientes/intangíveis e é, por isto, que a população aceita a construção de pânicos 

morais (Glassner, 2003). Aqui, os signal crimes podem ser importantes, pois informam 

as crenças das pessoas em determinada área, especialmente quando tratam crimes 

sérios, pois influenciam individualmente e a memória coletiva da sociedade na receção 

de crime similares ao signal crime original. Portanto, o crime enquanto memória 

coletiva é um conceito que sugere que o coletivo se lembrará de eventos únicos e 

extraordinários e se reconfigurará de acordo com as preocupações futuras (Innes, 2004).  

 Então, os media constroem seletivamente a criminalidade, orientada para crimes 

violentos contra a pessoa e crimes de rua e centrados em autores (Graber, 1980; Budó, 

2012), que se associam à raça, à classe social e a determinadas zonas (Borges & Borges, 

2013). Consequentemente a antecipação do medo da maioria dos indivíduos, associado 

ao crime, violência, drogas e gangs (Surette, 2011) é atribuída a fontes indiretas, como 

os media. Além disso, a natureza seletiva das notícias do crime enfatiza a violência e o 

sensacionalismo, logo uma imagem distorcida do crime (Priyadarsini, 1984; Romer, 

Jamieson & Aday, 2003; Dowler, Fleming & Muzzatti, 2006). O sensacionalismo pode 

aumentar os níveis percebidos do crime e o risco potencial na audiência (Romer, 

Jamieson & Aday, 2003). Quer se reconheça os efeitos dos media ou não, a perceção do 

mundo é fortemente influenciada pelas informações fornecidas pelos media e, uma vez 

que os jornalistas são incapazes de cobrir todos os acontecimentos, há a necessidade de 

ser seletivo. A este processo de seleção denomina-se a primeira fase de criação de 
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notícias, criando vulnerabilidade à distorção (Tuchman, 1983). Como resultado, as 

crenças dos consumidores de notícias são a reflexão da exposição a determinados tipos 

de notícia criando uma imagem distorcida da realidade (Marsh, 1991). Logo, o modo 

como o sensacionalismo influencia o medo do crime, a sua utilização e a linguagem 

emocional podem criar níveis massivos de medo do crime nos leitores (Chiricos, 

Padgett & Gertz, 2000), colocando em causa o bem-estar das pessoas (Gregório, 2014). 

O evento é reduzido ao básico e ao imediato para captar a atenção das audiências e 

exponenciar o medo (Heath & Gilbert, 1996; Reiner & Livingstone, 1997; Jewkes, 

2004). O medo torna-se mais verossímil quando sustentado por afirmações de 

especialistas e testemunhos de pessoas que a audiência entende como simpáticas 

(Glassner, 2003) e com a utilização de informação que está mais disponível (diversos 

formatos e com fotografias) para leitura devido à familiaridade, saliência ou por ser 

mais atual (Chan & Chan, 2012). Assim, quando os media tratam um evento 

relacionado com o crime, as perceções de segurança da população à medida que se 

seguem essa história sobre ataques violentos tende a diminuir (Duffy, Wake, Burrows & 

Bremner, 2008). O objetivo é provocar a adesão emocional do público, agitação coletiva 

(Katz, 1987) e explorar fatores de ansiedade e de medo mais generalizados (Cohen, 

2002). A enfâse exagerada sobre crimes violentos e as falhas na divulgação de medidas 

de prevenção de risco criam medos exagerados de vitimação e a cobertura mediática 

incrementa a comodificação do crime a estereótipos e medo do crime (Surette, 2011).  

 Vários estudos foram já desenvolvidos quanto aos media e ao medo do crime e 

serão expostos alguns exemplos. Num estudo realizado por Jaehnig, Weaver e Fico 

(1981), que cruzou um inquérito à comunidade de residentes e uma análise de conteúdo 

a histórias de crimes nos jornais, compreendeu-se que a influência dos jornais na 

opinião pública sobre o problema do crime aumenta à medida que existe um 

desconhecimento individual das condições sociais que contribuem para a diminuição do 

crime. Mais ainda, que a cidade com menor taxa de vitimização é aquela em que as 

pessoas possuem maior nível de medo, porque comparativamente com a outra cidade 

apresentam o dobro de história noticiosas sobre crime violento. Portanto, as histórias de 

crime presentes nos jornais exponenciam o medo irracional quanto ao crime violento 
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(idem). Na análise de conteúdo das notícias de crime em 26 cidades norte-americanas 

para compreender o efeito nas atitudes, crenças e medos sobre o crime, Liska e 

Baccaglini (1990) compreenderam que as histórias de homicídio têm maior correlação 

com o medo do crime. A cobertura noticiosa de locais que não são alvo de crime fazem 

com as pessoas se sintam seguras, por comparação àquelas que são alvo de crime 

(idem). No Reino Unido, Ditton e Duffy (1983) compreenderam que a imprensa apenas 

reportava 0.25% das ofensas reportadas à polícia ou que estiveram no tribunal. Os 

jornais tendem a focar-se em crimes que envolvem violência, sexo e desordem pública 

(maior probabilidade de induzir medo) (idem). Smith (1984) utilizou um inquérito e 

cruzou com uma análise de conteúdo que analisou sete meses de histórias de crime no 

jornal: a maioria dos inquiridos reportou aprender sobre os eventos de crime pelos 

media eletrónicos ou jornais locais. Mais, as histórias novas tendem a ligar-se 

injustificavelmente com crimes de minorias étnicas e essa distorção aumenta o medo do 

crime. Conclui ainda que o medo deve ser estudado em relação com o ambiente urbano 

e com a cobertura noticiosa do crime (idem). Tal como Ditton e Duffy (1983), a análise 

de conteúdo de Smith (1984), revelou distorção dos relatórios de crime da polícia, pois 

há mais crime violento. Williams e Dickinson (1993) mediram a quantidade de espaço e 

proeminência concedida ao crime em 10 jornais britânicos e encontraram uma 

correlação positiva entre a cobertura do crime nos jornais e o nível de medo. Este efeito 

mesmo com o controlo de fatores demográficos encontrou que os jornais tabloid, 

particularmente aqueles que têm como alvo a classe trabalhadora, possuem mais 

notícias do crime e relatam os crimes de modo mais sensacional (idem). Chan & Chan 

(2012) levantaram a seguinte hipótese: “Os leitores dos jornais sensacionalistas estariam 

mais conscientes do crime, porque a sua atenção estava focada nas apresentações dos 

jornais, logo o nível de medo do crime seria superior aos leitores dos jornais de 

referência”. Porém, os resultados mostram que os leitores de jornais de referência têm 

mais consciência do crime e menos medo do crime. Porém, talvez a consciência do 

crime facilite o nível de medo do crime pois, de acordo com a análise de conteúdo, os 

leitores de jornais de referência tinham informação detalhada sem fotografias e gráficos: 

quanto maior a consciência do crime, mais estes saberiam toda a história do crime – 
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mais conscientes do crime e menos preocupados com o crime. Eschholz (1997) concluiu 

que, num total de 73 tentativas para descobrir a relação entre os media e o medo do 

crime, 30 (41%) descobriram uma relação positiva e 43 (59%) não o fizeram.   

 Em suma, a sociedade ocidental é fascinada pelo crime (Dowler, 2003; 

Robinson, 2014). Os media são importantes no processo de construção social do crime e 

da realidade da justiça, o que constrói crimes simbólicos que enfatizam o que há de mais 

hediondo e que, conjugado com o julgamento dos media, resulta em inúmeros 

resultados na população (Surette, 2003; Bucqueroux & Seymour, 2009). O 

sensacionalismo com o qual os media abordam os crimes graves e o contraponto com a 

real função dos media, proporciona dois efeitos: adverte uma produção de um medo 

irrealista frente à criminalidade por causa da dramatização criminal e, relacionado com 

este medo, as atividades de índole política criminal provocam uma punitividade 

justificada (Hügel, 2000). Ora, esta difusão, muito alimentada pelos mass media, vem 

provocando o que se tem chamado de um populismo penal: quanto mais punição deseja 

a população, mais correspondem os políticos com a produção de leis penais repressivas 

(Garland & Sparks, 2000; Budó, 2012). Ainda assim, é importante esclarecer que para 

um impacto efetivo no medo do crime é necessário confiança nos media e, mesmo que 

as pessoas lidem com jornais sensacionalistas com precaução, a sua incidência é tão 

superior à das fontes confiáveis, que o seu impacto poderá ser ainda significante (Duffy, 

Wake, Burrows & Bremner, 2008). Logo, os media são obviamente uma influência no 

modo como os cidadãos se sentem sobre o crime e violência e são, pelo menos, 

responsáveis por contribuir para o medo dos cidadãos (Stephens, 1996). 

 

Capítulo 2 – Estudo de Caso 

 O crime é um objeto com elevado grau de noticiabilidade pela sua 

imprevisibilidade, pela sua violência e, pelo facto, de romper com a ordem social 

(Galtung & Ruge, 1993; Penedo, 2003; Camargo, 2011) e a imprensa escolhe e produz 

informações consoante o que é definido como algo a ser do conhecimento da 

coletividade (Campos, Vieira & Mota, 2009). Ainda que a função dos media seja 

informar (Heath & Gilbert, 1996), o fenómeno criminal é considerado um meio de lazer 

(infotainment) (Kidd-Hewitt & Osborne, 1995; Jewkes, 2004; Rogers, 2005; Dowler, 
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Fleming & Muzzatti, 2006; Figueiredo, 2010; Surrette, 2011; Reid & Shaw, 2012), mas 

também um modo de criar um ambiente de medo (Altheide, 2003), responder a uma 

necessidade de mercado (Camargo, 2011) e construir/reafirmar estereótipos (Becker, 

1963; Zaluar, 1999; Dorfman & Schiraldi, 2001; Jewkes, 2004). Para além disso, as 

evidências demonstram que os media têm um papel importante na perceção de que as 

taxas de criminalidade estão a subir quando de facto as taxas de criminalidade 

diminuíram (Dorfman & Schiraldi, 2001; Romer, Jamieson & Aday, 2003; Duffy, 

Wake, Burrows & Bremner, 2008; Davis & Dossetor, 2010). O crime violento é aquele 

que aparece mais exponenciado (Doob & Macdonald, 1979; Garofalo, 1981; Roshier, 

1981; Ericson, Baranek & Chan, 1987; Williams & Dickinson, 1993; Emanuelsson & 

Mele, 2003; Cashmore, 2014), quando as ofensas de propriedade de baixo nível 

(Maguire, 2002) e os crimes de colarinho branco (Tombs & Whyte, 2001; Hillyard et 

al., 2004) constituem a maioria dos crimes da sociedade e são ignorados pelos media 

(Roshier, 1981; Ericson, Baranek & Chan, 1987; Greer, 2007).  

 Então, os media tradicionais podem criar um ciclo vicioso de medo do crime, 

pois uma mudança nos media pode refletir mais fenómenos de criminalização 

(Pattington, 2013). Portanto, as notícias de crime têm um quadro problemático que 

contribui para exponenciar o medo do crime, alimentar a opinião pública e a perceção 

de políticas públicas de crime e penais de crime mais duras e repressivas (Carli, Sagant 

& Capobianco, 2008). O desenvolvimento de uma sociedade baseada no medo criado 

pelos media potencia que este ofereça diversas formas de mudança poderosas e que 

influenciem os estados emocionais (Altheide, 2002), logo os media podem moldar e 

influenciar o público (Entman, 1993).  

2.1. Objetivos e hipóteses 

 Os objetivos gerais desta investigação são a compreensão da representatividade 

das notícias de crime nos jornais portugueses e a compreensão da contribuição das 

notícias de crime para o medo do crime na população portuguesa. A questão de 

investigação é a seguinte: Será que as notícias sobre o crime geram e exponenciam o 

medo do crime? 

 Sustentadas na questão de investigação, as hipóteses levantadas são:  
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1. As notícias sobre o crime mais apresentadas dizem respeito a crimes violentos. 

2. As notícias sobre o crime estão mais presentes nos jornais sensacionalistas do que nos 

jornais de referência. 

3. As notícias sobre o crime são uma prioridade, são capa de jornal, contêm maior 

impacto visual e apresentam mais características sobre o ofensor e a vítima nos jornais 

sensacionalistas.  

4. A exposição a notícias sobre o crime exponencia o medo do crime. 

5. As notícias de crime aumentam a perceção de risco dos leitores.  

6. Os leitores de jornais não compreendem que as notícias sobre o crime poderão ser 

sobrevalorizadas e dramatizadas. 

7. O medo do crime é mais explicado por fatores demográficos e pela vitimação anterior 

do que por hábitos de leitura do jornal.  

 

2.2. Material e Métodos 

2.2.1. Caracterização do Estudo 

 O presente estudo cruza a metodologia qualitativa e a metodologia quantitativa, 

através da análise de conteúdo e da aplicação de questionários. A análise de conteúdo de 

modo a explorar determinadas características das notícias de crime nos jornais e a 

aplicação de inquéritos para compreender a relação entre o medo do crime e outras 

variáveis (sociodemográficas e os hábitos quanto aos media). Portanto, pretende ser um 

estudo explicativo, uma vez que procura explicar o medo do crime (ainda que de modo 

incompleto) associando-lhe variáveis que poderão ou não estar relacionadas. 

 

2.2.2. Estudo 1 – Análise de Conteúdo 

 O primeiro estudo dedicar-se-á à análise de conteúdo de dois jornais nacionais. 

Quando se usam estratégias de análise de conteúdo para aceder a documentos escritos, o 

primeiro passo é planear a que nível se elabora a amostra e que unidades de análise 

serão consideradas (Berg, 2001), de modo a economizar os esforços da pesquisa 

(Krippendorf, 2004). O critério de seleção deve conseguir aceder às variações do 

conteúdo e deve ser rígido e consistentemente aplicado para que se obtenham resultados 

comparáveis (Berg, 2001). Os textos podem ser lidos em diversos níveis (palavras, 
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frases, parágrafos, capítulos, entre outros) permitindo criar amostras através disso (Berg, 

2001; Krippendorf, 2004). Deste modo, a análise de conteúdo é uma abordagem que 

permite analisar materiais documentais, podendo envolver a contagem do número de 

vezes que aparece determinada palavra, por exemplo (Noaks & Wincup, 2004).  

 Assim, foram selecionados dois jornais generalistas. O Jornal de Notícias (JN) 

surgiu com intenção política, ainda que rapidamente tenha evoluído para um tipo de 

escrita e temáticas que agradam um maior número de pessoas, até que as temáticas 

sérias se começaram a misturar com temáticas anedóticas e dramáticas, porém nunca se 

tornou um tabloid (Lima, 2016). Já, o Correio da Manhã (CM) – o jornal mais vendido 

em Portugal – assume-se como um jornal que procura exibir conteúdo sem as cargas 

ideológicas da nossa sociedade, procurando noticiar o dia-a-dia de forma aberta (sem 

qualquer preconceito social ou político)
10

. Estes jornais foram analisados num período 

temporal de um ano, no qual serão analisadas todas as notícias sobre o crime ocorridos 

em Portugal. Porém, o período temporal não será continuado, isto é, serão selecionados 

três datas em cada mês do ano de 2016, de modo a não enviesar a amostra, devido a 

determinados enfoques que o jornal possa estar a oferecer a determinados crimes que 

possam ter ocorrido. Desta feita serão analisados as edições dos dias 1, 15 e 30 ou 31 de 

cada mês (em Fevereiro, 29), perfazendo um total de 36 edições de cada jornal (total de 

72). Porém, as edições de 1 de Janeiro e 15 de Abril do CM e de dia 15 de Maio no JN 

não se encontravam disponíveis para análise.  

 Assim, foi criada uma tabela (anexo 1) onde será quantificado o (1) número de 

notícias concedidas para relatar crimes, pois o jornalismo sensacionalista associa-se, por 

exemplo, à ênfase em temas criminais ou extraordinários (Enne, 2007). Para além disso, 

serão considerados o (2) título e o lead, de modo a compreender se estes cumprem os 

requisitos e se são sensacionalistas, uma vez que estes são um modo de captar os 

leitores e neles deve estar contida a resposta às questões: O quê? Quando? Onde? 

Como? Porquê? (este último nem sempre é exigido), isto é, um dispositivo de 

socialização pelo baixo nível de alfabetização e pela estratégia da pirâmide invertida ou 

a técnica do lead que surgiu com o sensacionalismo (Aguiar, 2008).  

                                                      
10

 http://www.cofinamedia.xl.pt/publicidade/cm/papel/index.shtml 
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 Já, (3) a dimensão icónica pretende contabilizar o número de imagens e o 

tamanho da imagem, com a finalidade de compreender qual é o destaque visual 

atribuído aos artigos impressos. À partida uma imagem grande com cores fortes e 

apelativas é mais importante e mais valorizada do que um artigo sem imagem. No 

estudo de Chan & Chan (2012), os leitores de jornais de referência possuem informação 

detalhada sem fotografias e gráficos, isto é, a informação está mais disponível para 

leitura quando é apresentada por mais do que um modo, como a presença de fotografias. 

Então, a compactação dos formatos e textos que valorizam as sensações e as emoções 

(imagens fotográficas espetaculares, infográficos, mapas e o uso do cromatismo) 

exemplifica o infotainment no jornal impresso (Carpenter, Lacy & Fico, 2006). É 

também considerada, a (4) presença (ou não) da notícia na primeira página, devido às 

assunções das teorias de framing e priming previamente explanadas.  

 Em seguida, a (5) editoria para compreender em que tópico do jornal se insere, 

bem como se é (6) notícia própria (ou não), agência ou outro órgão de comunicação 

social, com a finalidade de auferir a origem das produções noticiosas e, desta forma, 

compreender se houve a preocupação na produção própria de conteúdos ou se é 

conteúdo de agência (um assunto próprio demonstraria que a temática tem mais 

importância e que, assim, há investimento no seu tratamento). Em seguida, o (7) género 

jornalístico para compreender o tipo de narrativas que os meios de comunicação 

disponibilizaram no tratamento da sua informação.  

 A (8) dimensão da notícia (espaço concedido para as notícias de crime) pretende 

compreender o número de páginas ocupadas com a notícia o que pode ser igualmente 

indicativo da importância que atribuem e despendem para a sua realização, sendo que 

por vezes a dimensão poderá ser alargada devido ao uso excessivo de imagens e, não, ao 

conteúdo escrito. Por fim, a (9) contagem de quantas vezes a palavra “crime” e seus 

sinónimos é utilizada, de modo a compreender a enfatização dada ao fenómeno 

criminal, mas também a compreensão da sua dramatização.  

 Numa outra tabela (anexo 2) realizada por processos de indução foram 

recolhidos dados sobre a tipologia de crime, características do ofensor e características 

da vítima. Na abordagem indutiva os investigadores imergem-se nos documentos para 
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identificar as dimensões ou temas que parecem significantes para produzir cada 

mensagem (Abrahamson, 1983). A primeira categoria analisada denomina-se por 

“Tipologias de Crime”, pois é de interesse compreender que tipos de crime são relatados 

nas notícias e compreender qual ocorre com mais frequência. As subcategorias foram 

identificadas através das notícias analisadas, sendo que para uma melhor designação de 

determinadas categorias foi utilizado o Código Penal Português: “Crimes de 

Propriedade”, “Crime Contra a Integridade Física”, “Crime contra a Liberdade Pessoal”, 

“Crime contra a Liberdade Sexual”, “Crime contra a Autodeterminação Sexual”, 

“Violência Doméstica”, “Crime contra o Património Geral”, “Crimes contra o 

Património Geral”, “Crimes cometidos no Exercício de Funções Públicas”, “Crimes 

contra os Direitos Patrimoniais”, “Crimes de Falsificação”, “Crimes relacionados com 

droga”, “Crimes contra a Autoridade Pública”, Crimes contra a Realização de Justiça”, 

“Crimes contra a Vida”, “Crimes contra a Vida Intrauterina”, “Crimes relacionados com 

armas”, “Crimes contra a Paz e a Humanidade”, “Crimes contra a Paz Pública”, “Crime 

Informático” e “Negligência Médica”. Dentro de cada uma destas subcategorias estão 

presentes diversos tipos de crime (anexo 3).  

 Segue-se a categoria designada por “Caracterização do Ofensor” que pretende 

compreender o nível de detalhe que é desenvolvido pelos jornais na descrição do 

ofensor. As subcategorias foram de novo desenvolvidas de acordo com as informações 

que foram sendo recolhidas nas notícias: “Possui nome do ofensor”, “Idade”, “Género”, 

“Relacionamento”, “Estado Civil”, “Descrição”, “Antecedentes Criminais”, “Situação 

Profissional” e “Profissão” (anexo 3). De forma mais explícita, dentro da subcategoria 

“Idade” foram criadas as subcategorias “Entre os 0 e os 17 anos”, “Entre os 18 e os 29 

anos”, “Entre os 30 e os 49 anos”, “Entre os 50 e os 79 anos” e “Entre os 80 e os 99 

anos”. No que contende com o “Género” foram criadas três subcategorias: “Masculino”, 

“Feminino” e “Masculino e Feminino”, esta última diz respeito a quando o ofensor 

referenciado na notícia é mais do que uma pessoa, podendo ser uma do género 

masculino e outra do género feminino. Quanto ao “Relacionamento” diz respeito a se 

ofensor é “Namorado(a)” ou “Pai” ou “Irmã(o)” (anexo 3), isto é, pretende saber qual é 

a relação do ofensor com a vítima. A “Descrição” pretende ser uma categoria que dá 



 

41 

informações vastas sobre o ofensor, quer seja se a notícia “identifica o número de 

ofensores presentes” ou se o ofensor estava “encapuzado” (anexo 3). Por fim, na 

categoria “Profissão” foram desenvolvidas subcategorias através do documento 

“Classificação Portuguesa das Profissões”, de modo a condensar de melhor forma a 

tabela (anexo 3). Por fim, a categoria “Caracterização da Vítima” que, tal como a 

categoria anterior, pretende compreender o nível de detalhe que é desenvolvido na 

descrição da vítima. As subcategorias desenvolvidas são as mesmas que na categoria 

anterior, exceto pela razão de ter mais uma que diz respeito aos/às 

“Bens/Infraestruturas” lesadas pelo crime (anexo 3).  

 As notícias de crime foram codificadas numericamente (anexos 4 e 5) e todos os 

dados foram recolhidos em tabelas que diziam respeito à análise do jornal num dos dias 

definidos na amostra (anexo 1 e 2), sendo que depois os dados foram compilados numa 

tabela que aglomerava os resultados mensais do ano 2016 (anexo 3 e 6). Através desses 

dados foram desenvolvidos gráficos que nos permitem quantificar cada uma das 

categorias explanadas acima, respondendo às hipóteses 1 a 3.  

 
2.2.3. Estudo 2 – Inquérito 

2.2.3.1. Caracterização do estudo e forma de constituição da amostra 

 O segundo estudo será um inquérito (anexo 7) que aferirá sobre as perceções de 

segurança das pessoas e a sua relação com os meios de comunicação social. Foram 

aplicados 88 inquéritos na cidade do Porto, de forma anónima e confidencial. A amostra 

é não selecionada de diferentes indivíduos, em várias zonas do Porto. Logo, o método 

de amostragem é não probabilístico, pois não temos garantia de que cada elemento teve 

a mesma probabilidade de ser incluído e não é possível estimar a probabilidade. A 

amostragem é também acidental causal ou conveniente, pois os inquiridos foram 

selecionados segundo a sua disponibilidade e vontade de participação no estudo.  

 
2.2.3.2. Instrumentos e variáveis em estudo 

 Para a concretização dos objetivos do estudo foi construído um inquérito. Este 

possui uma estrutura que será seguidamente exposta e é constituída por um conjunto de 

grupos que permitem averiguar as hipóteses acima colocadas.  
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2.2.3.2.1. Grupo I: Questões sociodemográficas 

 O primeiro grupo diz respeito a questões da caracterização pessoal 

(sociodemográficas), nomeadamente: sexo, profissão, situação profissional, habilitações 

literárias, idade, o local onde os inquiridos residem a maior parte do tempo e a perceção 

sobre o estatuto socioeconómico. Estão, pois, presentes algumas das variáveis 

independentes deste estudo, isto é, aquelas que poderão provocar um efeito nas 

variáveis dependentes. Aqui foi criada uma variável “anos de escolaridade”, a partir da 

soma entre as habilitações literárias e a existência ou frequência de curso superior. As 

habilitações literárias são constituídas por 12 anos, o curso superior constitui-se por 4 

anos e, no que diz respeito à variável “outros”: pós-graduação constitui um ano de 

estudos, o mestrado dois anos de estudos e o doutoramento de quatro anos de estudos.  

2.2.3.2.2. Grupo II e III: Hábitos de leitura do jornal e de visualização de televisão 

 O grupo dois é constituído por questões relativas aos hábitos de leitura do jornal, 

enquanto o grupo três diz respeito aos hábitos de visualização de televisão. No segundo 

grupo, a questão 1 diz respeito ao modo como o inquirido acede às notícias e a 2 

questiona que fonte noticiosa mais utiliza (Edwards, 2007; Kohm et al., 2012). A 3 e a 4 

questionam sobre os jornais que costumam ler e a sua frequência (numa escala de nunca 

a todos os dias) (Chadee & Ditton, 2005; Chan & Chan, 2012). A questão seguinte 

pretende conhecer o grau de atenção dos inquiridos nas diferentes seções dos jornais 

que leem, numa escala de 1 (Nenhuma) a 5 (Muita). Esta questão não fora levantada em 

nenhum dos estudos encontrados e foi considerada pertinente para compreender que 

seções o leitor tem maior preferência. As questões 6 a 9 dizem respeito ao volume de 

leitura do jornal, num dia de semana e num dia de fim-de-semana e à frequência de 

leitura do jornal num dia de semana e num dia de fim-de-semana. Estas questões não 

foram encontradas nos estudos quanto à leitura do jornal, mas sim quanto à visualização 

da televisão e foram adaptadas de modo a conseguir criar uma comparação entre os dois 

meios de comunicação. Quanto ao volume, foi criada a variável “Horas Leitura Total”. 

Na escala presente nas perguntas 6 e 8 do grupo II para “0 a 30 minutos” foi 

considerado 0.5, para “30 minutos a 1 hora” considerou-se o valor 1, “1 hora a 2 horas” 
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considerou-se 2, “2 horas a 4 horas” o valor foi 4 e para “mais de 4 horas” considerou-

se 6 horas. Após considerar estes valores para cada um dos 88 inquiridos, criaram-se 

duas novas variáveis, uma para o dia da semana onde o valor foi multiplicado por cinco 

dias e outra para o fim-de-semana onde o valor foi multiplicado por 2. Assim, criaram-

se duas novas variáveis “Horas Totais Jornal Semana” e “Horas Totais Jornal Fim-de-

Semana”. Por fim, estas duas variáveis foram somadas criando uma só “Horas Leitura 

Total”. Finalmente, a questão 10 (baseada na questão levantada no questionário de 

Edwards, 2007) pretende conhecer a opinião dos inquiridos sobre as notícias de jornal, 

numa escala de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente): “Os jornais 

sobrevalorizam as notícias sobre o crime”, “Os jornais são rigorosos quanto às notícias 

de crime”, “Os jornais desvalorizam as notícias sobre o crime” e “Os jornais 

dramatizam as notícias sobre o crime”. As variáveis aqui apresentadas serão 

consideradas variáveis independentes, uma vez que podem contribuir para a explicação 

do sentimento de insegurança ou das suas diversas componentes.  

 No grupo 3, as questões 1 e 3 foram adaptadas do estudo de Erdonmez (2009) 

pretendendo-se compreender o volume de visualização de televisão, num dia de semana 

e num dia de fim-de-semana. A diferenciação entre dia de semana e fim-de-semana foi 

apresentada em diversos estudos (Heath & Petraits, 1987; Greenberg, 2006; Custers & 

Van del Bulck, 2001) e, por isso, um pormenor importante a ser considerado. As 

perguntas 2 e 4 dizem respeito à frequência com que intencionalmente são visualizados 

conteúdos relacionados com o crime. A palavra “intencionalmente” foi colocada, de 

modo a compreender se efetivamente o inquirido tem a intenção de visualizar aqueles 

conteúdos ou, se estes, simplesmente lhe aparecem quando está a visualizar outro tipo 

de conteúdos. Esta questão trata, pois, a exposição seletiva a conteúdos televisivos que 

foi também questionada em diversos estudos (Heath & Petraits, 1987; Dowler, 2003; 

Eschholz, Chiricos & Gertz, 2003; Edwards, 2007; Erdonmez, 2009; Custers & Van den 

Bulck, 2011; Pimentel, Gunther & Black, 2012; Elsass, Schildkraut & Stafforda, 2014; 

Hu, Lai, Shearer & Cvek, n.d.), ainda que utilizando diferentes escalas. Porém, nenhum 

dos estudos considerou a intencionalidade do espectador. Também as variáveis aqui 

apresentadas podem constituir variáveis explicativas das variáveis dependentes. 



 

44 

 
2.2.3.2.3. Grupo IV: Vitimação 

 O grupo quatro diz respeito a questões gerais sobre a vitimação. O que se 

procura verificar é se os indivíduos da amostra já foram vítimas de crime. A vitimação 

tem, assim, duas vertentes: a prevalência cumulativa (se alguma vez ao longo da vida 

foi vítima de um dos crimes indicados) e a frequência no último ano (número total de 

vezes que essa vitimação ocorreu no último ano). Os crimes apresentados são os que, 

usualmente, surgem nos inquéritos internacionais de vitimação: vítima de roubo de 

algum objeto do interior do seu veículo, de roubo do seu veículo, se alguém (tentou) 

assaltou(ar) a sua habitação, se já foi vítima de outro tipo de furto sem violência por 

parte de assaltante, se já foi vítima de outro tipo de furto com violência por parte de 

assaltante, se já foi vítima de ameaças de agressão e de agressão efetiva. O objetivo de 

se ter colocado a vitimação no questionário tem a ver com a eventual importância desta 

variável nas variáveis dependentes que constituem o sentimento de insegurança. Assim 

sendo, a vitimação é uma variável independente que pode influenciar as componentes 

do sentimento de insegurança. Porém, é importante explicar que foi criada uma nova 

variável onde se aglomerou todos os tipos de crime presentes na pergunta num só, sendo 

que 0 significaria que o inquirido nunca teria sido vítima de crime e 1 significaria que o 

inquirido já teria sido vítima de crime (portanto, tornou-se dicotómica). 

2.2.3.2.4. Grupo V e VI: Sentimento de Insegurança, Perceção de Risco de Vitimação, 

Adoção de Comportamentos de Segurança e Medo do Crime 

 Os grupos seguintes pretendem conhecer as variáveis que constituem o 

sentimento de insegurança, mais concretamente o medo do crime, o risco percebido e a 

adoção de comportamentos de segurança. Estas constituem as variáveis dependentes do 

estudo, isto é, as que podem sofrer a influência das variáveis independentes. No grupo 

cinco encontra-se a questão relativa ao medo do crime: “Como é que se sente quando 

caminha sozinho(a) na sua zona de residência, depois de escurecer”. As respostas 

podiam ir de uma escala de 1 “Muito inseguro” a 5 “Muito seguro”. Esta questão é a 

que é utilizada, na maioria, dos estudos sobre o medo do crime, especificamente na 

relação entre o medo do crime e os media (Liska & Baccaglini, 1990; Williams & 
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Dickinson, 1993; Chadee & Ditton, 2003; Chiricos, Padgett & Getz, 2003, e.g.). Esta 

variável foi invertida, isto é, em termos numéricos o 1 era “Muito Inseguro” e passou a 

ser “Muito Seguro”, o 2 era “Inseguro” e passou a ser “Seguro”, o 3 manteve-se o “Nem 

inseguro, nem seguro”, o 4 era “Seguro” e passou a ser “Inseguro” e o 5 era “Muito 

Seguro” e passou a ser “Muito Inseguro”. A segunda questão baseia-se no estudo de 

Williams & Dickinson (1993) e pretende compreender por que razão o inquirido se 

sente “inseguro” ou “muito inseguro” numa escala de 1 “Discordo totalmente” a 5 

“Concordo plenamente” nos itens: “Porque já fui assaltado ou atacado anteriormente”, 

“Porque tenho medo de locais escuros”, “Porque um amigo/familiar/vizinho já 

foi/foram atacado(s) ou assaltado(s) anteriormente”, “Porque li no jornal sobre 

incidentes criminais que têm acontecido”, “Porque vi/ouvi no rádio ou televisão que 

incidentes criminais têm acontecido”, “Outro. Qual?”.  

 O grupo seis é relativo à perceção do risco de vitimação, à componente 

comportamental do sentimento de insegurança, à preocupação securitária e ao medo do 

crime. A primeira questão é sobre a componente cognitiva do sentimento de 

insegurança, isto é, a perceção do risco de vitimação, e a operacionalização é realizada 

pelas seguintes questões: “Pensa que poderá ser vítima de roubo sem violência durante 

o próximo ano?”, “Pensa que poderá ser vítima de roubo com violência durante o 

próximo ano?” e “Pensa que a sua casa poderá ser assaltada durante o próximo ano?”, 

numa escala de 1 (Nada provável) a 5 (Muito provável). Quanto ao risco foi também 

criada uma nova variável a partir da soma das médias resultantes dos itens na pergunta 

dois do grupo VI, ficando tudo aglomerado em apenas uma variável.  

 A questão dois constitui-se por questões que pretendem operacionalizar a 

componente comportamental do sentimento de insegurança. Estes comportamentos 

dividem-se em comportamentos de: evitamento (evita contacto com determinadas 

pessoas, evita determinadas ruas ou sítios, evita sair à noite), proteção (tem fechadura de 

segurança ou alarmes na habitação, quando se ausenta de casa por dois ou mais dias 

pede aos vizinhos para a vigiaram, costuma deixar a luza acesa quando sai à noite) e 

autodefesa (tem armas de defesa pessoal, pratica desportos de defesa pessoal). As 

questões três, quatro e cinco dizem respeito à preocupação securitária. A questão três 
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pede a opinião dos inquiridos numa escala de 1 (Discordo Totalmente) e 5 (Concordo 

Totalmente) nas seguintes afirmações: “A justiça é branda”, “A pena de morte deve ser 

restabelecida”, “A polícia faz um bom trabalho” e “Na sua zona de residência, a polícia 

consegue controlar o crime”. A seguinte pretende saber se na zona de residência do 

inquirido e se, no último ano, o crime tem: diminuído, permanecido constante ou 

aumentado. Por fim, questiona-se se a zona de residência do inquirido, 

comparativamente com outras zonas da cidade, tem um nível de crime: “Muito Mais 

Elevado”, “Muito elevado”, “Igual”, “Mais Baixo” ou “Muito Mais Baixo”.  

 Por fim, a questão seis, retoma o medo do crime e, numa escala de 1 (Nenhum 

Medo) a 5 (Muito Medo), questiona quanto medo sente de ser agredido, ser agredido 

sexualmente, ser roubado, ter a casa assaltada, ter a propriedade vandalizada e ter o 

carro roubado. Através destes itens construíram-se duas novas variáveis: medo físico e 

ao medo de propriedade. O medo físico foi resultado da soma das médias dos itens 

correspondentes a crimes contra a integridade física e o medo de propriedade resultado 

da soma das médias dos crimes contra a propriedade. 

 

2.2.3.3. Procedimentos  

 Este estudo concretizou-se através da aplicação de questionários a uma amostra 

de 88 indivíduos. Estes foram administrados de forma direta, isto é, autopreenchimento 

e foram aplicados na cidade do Porto, em cafés e lojas. O preenchimento só foi 

realizado após estarem informados sobre os objetivos da investigação, o anonimato e a 

confidencialidade. Todos os questionários foram entregues dentro de um envelope e, 

após o preenchimento do mesmo, os indivíduos selaram-no para que a 

confidencialidade fosse garantida. A todos os sujeitos da amostra foi solicitado para não 

colocarem o seu nome no questionário para que se garantisse o anonimato das respostas.  

2.2.3.4. Procedimentos de Análise Estatística 

 Com esta seção serão descritos os procedimentos estatísticos que foram 

realizados para a análise de dados posterior, para aferir sobre a veracidade (ou não) das 

hipóteses 4 a 7. Numa primeira parte será explicada a análise estatística descritiva, 
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seguindo-se da estatística inferencial. Os dados foram tratados através do IBM SPSS 

Statistics 24.  

2.2.3.4.1. Procedimentos de Análise Estatística Descritiva 

Na análise de estatística descritiva foram aplicadas algumas medidas de tendência 

central e medidas de dispersão. No caso das variáveis quantitativas (idade, habilitações 

literárias, entre outras) foram utilizadas medidas como a média amostra (X) e o desvio 

padrão (SD) para verificar a dispersão face ao valor médio. Para além disso, em alguns 

casos, utilizaram-se percentagens para contabilizar o número de pessoas que, por 

exemplo, leem frequentemente notícias sobre o crime no jornal, num dia de semana. No 

que contende com variáveis qualitativas foram, maioritariamente, utilizadas 

percentagens, pois a sua natureza não permitia a utilização de médias.  

 Executou-se também a comparação de médias e/ou percentagens entre os 

indivíduos do sexo feminino e masculino, de forma a verificar se existem diferenças 

entre os sexos nas variáveis em análise. Para verificar se havia diferença entre os sexos 

nas variáveis em análise foram utilizados testes paramétricos ou não paramétricos de 

acordo como a violação ou não dos pressupostos da normalidade das distribuições. Os 

testes paramétricos exigem o conhecimento da distribuição amostral, nomeadamente 

que esta respeite uma distribuição normal. Já os testes não paramétricos não exigem o 

conhecimento da distribuição amostral (Martinez & Ferreira, 2010). Nos casos que não 

foi possível validar as condições de aplicação dos testes paramétricos foram utilizados 

testes não paramétricos. Para testar a Normalidade, aplicou-se o teste de Kolmogorov-

Smirnov. Para a comparação de distribuições utilizou-se o teste de Mann-Whitney, pois 

os pressupostos de normalidade foram rejeitados. Para as variáveis categóricas, para 

testar se dois ou mais grupos independentes diferem relativamente a determinada 

característica (frequência com que os elementos da amostra se repartem pelas classes de 

uma variável qualitativa é ou não aleatória) utilizou-se o Teste do Qui-Quadrado, 

efetuando-se primeiramente as tabelas de contingências.  
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2.2.3.4.2. Procedimentos de Análise Estatística Inferencial 

 Para analisar a correlação entre variáveis utilizaram-se medidas de associação 

(ou coeficientes de correlação) que pretendem quantificar a intensidade e a direção em 

que está a associação de variáveis. Uma vez que os pressupostos de normalidade não 

foram verificados, foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson, logo é um 

coeficiente de correlação não paramétrico. Foram realizadas correlações entre as 

variáveis para a amostra total. No caso das correlações entre variáveis dicotómicas 

(sexo, e.g.) e variáveis quantitativas, a medida utilizada foi Spearman, uma vez que não 

se verificou a normalidade da distribuição. Estas medidas de associação variam entre -1 

< R < 1. Ainda que não exista uma regra para especificar a intensidade da associação 

entre as variáveis será utilizado o contributo de Cohen. Logo, as correlações com um 

valor entre -1 e -0.5 e entre 0.5 e 1 foram consideradas elevadas. As correlações entre -

0.5 e -0.3 e entre 0.3 e 0.5 foram consideradas moderadas. Por fim, as correlações que 

tiverem um valor entre -0.3 e 0 e entre 0 e 0.3 foram consideradas fracas. Para verificar 

se a correlação entre as variáveis é ou não significativa foi considerado o valor do p-

value, logo a correlação é significativa com valor inferior a 0.05. 

 Por fim, foram realizadas regressões lineares com a finalidade de perceber que 

variáveis independentes explicam melhor as variáveis dependentes (sentimento de 

insegurança e medo do crime). A análise processou-se do seguinte modo: realizou-se 

um modelo com as variáveis sociodemográficas, seguindo-se um modelo com as 

variáveis relativas aos hábitos de leitura do jornal. O terceiro modelo dirá respeito à 

vitimação. O último modelo dirá respeito às variáveis que tiveram significância 

estatística na predição das variáveis dependentes. Para a compreensão dos modelos 

atendeu-se a dois parâmetros: os valores r (r, r
2
 e r

2
 ajustado) e o valor β. 

 

Capítulo 3 - Resultados 

 Neste capítulo, primeiramente, será apresentada a análise de conteúdo dos dois 

jornais portugueses analisados e, posteriormente, os resultados obtidos através do 

questionário aplicado à população. 
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3.1. Estudo 1 – Análise de Conteúdo 
 Nesta seção serão descritos os resultados obtidos através das 1074 notícias sobre 

o crime lidas no Jornal CM e JN, no ano de 2016 e reunidos nas grelhas de análise 

(anexo 8 e 9). Os resultados serão descritos de acordo com as diferentes categorias de 

análise, sendo que alguns dos gráficos ilustrativos dos resultados serão remetidos em 

anexo. Os resultados poderão ser descritos mensalmente ou anualmente, consoante se 

torne mais fácil a exposição e compreensão dos resultados.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1 – Número de artigos por mês, no ano de 2016, no CM e JN 

O CM possui 604 notícias face a 463 do JN. A média de artigos do CM, por mês, 

é de 49.2 artigos, apresentando o maior número de peças no mês de Dezembro de 2016. 

Já, o JN tem uma média de 38.6 artigos por mês, apresentando o seu maior número de 

peças em Novembro de 2016. De destacar que numa média de 51 páginas de jornal CM, 

as notícias de crime estavam em 5.5 páginas. Porém, o JN tem uma média de 52 páginas 

diárias do jornal e, as notícias de crime estão dispostas em 3.8 páginas.  
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Ilustração 2 – O sensacionalismo e o preenchimento de requisitos no título e lead, no CM e JN, 

em 2016 

Quanto ao preenchimento de requisitos no CM, não existe nenhum mês onde o 

número de artigos que preencha os requisitos do título e do lead seja superior aos que 

não preenchem, existindo meses onde nenhuma notícia de crime preenche esses 

requisitos. No JN, há 9 meses em que o preenchimento de requisitos é superior ao não 

preenchimento. Assim, 94% das notícias sobre o crime presentes no CM não preenchem 

os requisitos, uma vez que as expressões utilizadas e a forma como estas são utilizadas 

– mais do que informar – pretendem vender. No JN, 64% das notícias sobre o crime 

preenchem os requisitos. Como expectável pelos dados apresentados anteriormente e 

devido à caracterização deste meio de comunicação, no CM, 97% das notícias 

analisadas são sensacionalistas (587 de 604) face a 47.5% do JN (220 de 463).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

Ilustração 3 – A dimensão icónica das notícias de crime do CM e JN, em 2016 

No que contende com a dimensão icónica, o CM apresentou 498 fotografias face a 

335 fotografias do JN. No CM, 17% (88) são fotografias grandes e, no JN são 17.9% 
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(60). Por seu turno, no CM, 23% (117) são fotografias médias, enquanto 60% (299) são 

fotografias pequenas – no JN, 33.4% (112) são fotografias médias e 48.6% (163) são 

fotografias pequenas. De destacar que, no CM, as fotografias (maioritariamente) não 

são tiradas por repórteres do jornal e, que as fotografias apenas representam 

simbolicamente o caso retratado, uma vez que vão aparecendo fotografias repetidas ao 

longo do período de análise. Para além disso, a legenda da fotografia nem sempre se 

encontra presente. Já, no JN, as fotografias são maioritariamente tiradas pelos repórteres 

do jornal e representam o caso retratado. A legenda encontra-se, maioritariamente, 

presente. Em ambos os jornais, prevalecem fotografias a cores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 4 – A Primeira Página do CM e JN, em 2016 

Já na análise realizada à primeira página, das 604 notícias em análise no CM, 

apenas 53 (8.8%) foram capa de jornal. No JN, das 463 notícias apenas 51 (11.5%) são 

capa de jornal. Portanto, um número muito reduzido de notícias é apresentada na 

primeira página de ambos os jornais, logo a relevância atribuída às notícias de crime 

não é extrema, ainda assim pretende salientar determinados assuntos na sua agenda, 

para moldar determinadas considerações e também para criar determinadas perceções 

nos leitores. No CM, 45% (24 das 53) das notícias de crime analisadas que estavam na 

capa apresentam fotografia, face a 19.6% (10 das 51) do JN. Das 53 notícias sobre o 

crime presentes na capa do CM, 41 apresentam destaque (77%) face a 100% do JN.  
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 O CM não tem uma editoria específica dedicada às notícias de crime. Assim, 

estas estão presentes nas seguintes editorias: 28 na Editoria Atualidade (4.6%) (são as 

primeiras notícias do jornal e onde são colocadas as notícias que se encontram em 

destaque no panorama nacional), 196 na Editoria Norte (32.5%) (onde estão presentes 

notícias relativas ao Porto ou a Braga, nomeadamente as que dizem respeito ao crime 

juntamente com outras que dizem respeito a política, por exemplo), 311 na Editoria 

Portugal (51.5%) (onde estão presentes as notícias que dizem respeito a todo o território 

nacional, inclusive notícia de crime), 38 na Editoria Última Hora (6.3%) (são as notícias 

presentes na contracapa) e 3 na Editoria Sociedade (0.5%) (onde estão presentes 

notícias de todo o território nacional que dizem respeito a diversos temas, incluindo a 

saúde). Já o JN tem uma editoria específica dedicada às notícias de crime. Ainda assim, 

as notícias distribuem-se: 4 na Editoria Primeiro Plano (0.8%) (são as primeiras notícias 

do jornal e com destaque no panorama nacional), 2 na Editoria Nacional (0.4%) (onde 

estão presentes notícias relativas ao território nacional, nomeadamente as que dizem 

respeito ao crime juntamente com outras que dizem respeito a política, por exemplo), 

437 na Editoria Justiça (93.9%) (onde estão presentes as notícias que dizem respeito ao 

crime em todo o território nacional), 21 na Editoria Última das Últimas (4.5%) (são as 

notícias presentes na contracapa) (anexo 10).  

                  

 

 

 

 

 

 

Ilustração 5 – Assinaturas do CM e do JN, em 2016 
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 Ilustração 6 – Géneros Jornalísticos presentes no CM e no JN, em 2016 

 De entre os inúmeros géneros jornalísticos, quanto às notícias sobre o crime, o 

CM apresentou: notícias (307, 50.8%), reportagens (35, 5.8%), breves (241, 39.9%) e 

outros (1, 0.17%). Já o JN apresenta 51.3% (238) notícias, 1.9% (9) reportagens, 1.9% 

(9) artigos de contexto, 46% (214) breves, 0.2% (1) análise, 0.2% (1) entrevista e 1.1% 

(5) outros. Os conteúdos apresentados na categoria “Outros” dizem respeito a 

infografias produzidas pelo próprio jornal. 

           

Ilustração 7 – A dimensão das notícias de crime do CM e do JN, em 2016 

Ainda que o género jornalístico em maior número tenha sido a notícia em ambos 

os jornais, também a dimensão da notícia em maior número é “menos de meia página” 

em ambos: no CM 74% (447) e 68% (316) no JN. Portanto, mesmo as notícias que não 

são breves, apresentam uma dimensão reduzida – por vezes, não mais que dois 

parágrafos. No CM, 5.6% (34) das notícias têm meia página, 5.4% (33) das notícias têm 
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mais de meia página, 6.8% (41) das notícias têm uma página, 0.5% (3) das notícias têm 

uma página e meia e, por fim, 3.4% (21) das notícias têm duas páginas. E, no JN, 17.8% 

(83) das notícias têm meia página, 7.3% (34) das notícias têm mais de meia página, 

4.5% (21) das notícias têm uma página, 1.1% (5) das notícias têm uma página e meia e, 

por fim, 0.8% (4) das notícias têm duas páginas. 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 8 – Número de vezes que a palavra “crime” ou um sinónimo seu está presente nas 

notícias de crime, do CM e do JN, em 2016. 

Por fim, quanto à contagem do número de vezes que aparece a palavra “crime” ou 

um sinónimo, no CM – numa totalidade de 1477 utilizações da palavra crime ou 

sinónimo – existe uma média de 123 menções por mês, sendo que Dezembro de 2016 

foi o mês com maior número de menções. Já, no JN, numa totalidade de 1284 

utilizações da palavra crime ou sinónimo, existe uma média de 107 menções por mês, 

sendo que Março de 2016 foi o mês com um maior número de menções (142). 

 Na análise que foi realizada quanto às tipologias de crime, caracterização do 

ofensor e caracterização da vítima os somatórios foram realizados em termos gerais no 

ano de 2016. Para tal, foi desenvolvida uma grelha onde são compilados os resultados 

mensais e, por fim, os resultados anuais (anexo 11 e 12).  

 Quanto às tipologias de crime presentes no CM, os Crimes de Propriedade são 

aqueles que aparecem em maior número nas notícias analisadas (240 vezes, 39.7%), 

seguido dos Crimes contra a Integridade Física (101 vezes, 16.7%), dos Crimes 

relacionados com Drogas (77 vezes, 12.7%), dos Crimes contra a Vida (69 vezes, 

11.4%) e dos Crimes de Perigo Comum (58 vezes, 9.6%). No que contende com o JN, 
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os Crimes de Propriedade são aqueles que aparecem em maior número nas notícias 

analisadas (142 vezes, 30.6%), seguido dos Crimes relacionados com Droga (76 vezes, 

16.4%), dos Crimes contra a Vida (63 vezes, 13.6%), dos Crimes contra a Integridade 

Física (61 vezes, 13.2%) e dos Crimes contra o Património Geral (51 vezes, 11.1%) 

(anexo 13). 

 No que contende com a caracterização do ofensor e da vítima os números não 

são tão elevados e, por conseguinte, apresento os resultados de forma sumária 

remetendo os gráficos em anexo. Assim, quanto à caracterização do ofensor as 

informações mais representativas eram: o nome do ofensor, a sua idade e o seu género, 

quer no CM quer no JN. No CM e no JN, o ofensor é maioritariamente do género 

masculino e com idade compreendida entre os 30 e os 49 anos (anexo 14). O número de 

ofensores presentes no crime também foi relatado um elevado número de vezes (anexo 

15), mas detalhes como a profissão (anexo 16), o relacionamento do ofensor com a 

vítima ou a descrição do ofensor já não são tão frequentes (anexo 17). No que diz 

respeito à vítima, tal como o ofensor, o seu nome, a sua idade e o seu género são as 

características mais frequentemente descritas, em ambos os jornais. A vítima é 

maioritariamente do género masculino, em ambos os jornais, e com idades entre os 50 e 

os 79 anos, no CM, e entre os 0 e os 17 anos e entre os 50 e os 79 anos, no JN (anexo 

18). Outros detalhes como a descrição da vítima (anexo 19), a profissão (anexo 20), o 

relacionamento com a ofensor (anexo 21) ou os bens/infraestruturas afetados (anexo 22) 

não são tão frequentes, em ambos os jornais.  

 

3.2. Estudo 2 – Inquérito 

Através do teste estatístico Kolmogorov-Smirnov constatou-se que apenas duas 

das variáveis do estudo seguem uma Distribuição Normal: Idade e Risco Total (anexo 

23). Porém, considerar-se-á que não existe normalidade na distribuição, logo não será 

possível utilizar testes paramétricos, sendo pois utilizados os testes não-paramétricos. 
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3.2.1. Caracterização da amostra segundo os dados sociodemográficos, os hábitos de 

leitura e visualização de televisão, a vitimação, sentimento de insegurança e medo do crime 

3.2.1.1. Caracterização sociodemográfica da amostra  

 A tabela que se segue diz respeito às características sociodemográficas dos 

participantes do estudo, nomeadamente as médias e desvios padrão da idade, da situação 

profissional, habilitações literárias, meio em que vive e estatuto socioeconómico. A 

amostra é constituída por 88 indivíduos, sendo que 53.4% são mulheres e 43.2% são 

homens, existindo 3.4% de omissos.  

Amostra Total 

 n X SD 

Idade 85 42.34 14.056 

Anos de escolaridade 86 12.59 4.441 

Tabela 2 – Características sociodemográficas (idade e anos de escolaridade) dos participantes da 

amostra  

 A média de idades dos indivíduos é de 42.34 anos, com um desvio padrão de 

14.056. Já a média de anos de escolaridade da amostra total é de 12.59 anos, com um 

desvio padrão de 4.44. Quanto à situação profissional, dos 88 indivíduos inquiridos, 

46.6% são empregados por conta de outrem, 23.9% são empregados por conta própria, 

10.2% são reformados/pensionistas, 9.1% são estudantes, 3.4% são desempregados e 

2.3% são outro (freelancer e professora efetiva de quadro). Quanto ao meio onde os 

inquiridos passam mais tempo, o meio urbano é o que é apresentado por 81 inquiridos 

(92%). Por fim, o estatuto socioeconómico médio representa 71.6% dos inquiridos, o 

baixo (21.6%) e o alto (4.5%) (anexo 24). 

 

3.2.1.2. Caracterização da amostra segundo os hábitos de leitura  

 Quando questionados sobre o modo como acedem às notícias, o meio de 

comunicação mais utilizado pela amostra de participantes para aceder às notícias é, 

assim, a televisão (70 inquiridos), seguindo-se o jornal online (39 inquiridos), a partilha 

nas redes sociais (35 inquiridos), o jornal impresso (33 inquiridos) e a rádio (31 

inquiridos) (anexo 25). Face a questão “Qual a fonte noticiosa que mais utiliza?”, a 

televisão mantém-se na primeira posição (38), seguindo-se de outras fontes de internet 
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(21) e do jornal online (13). Nesta questão, os inquiridos apenas podiam escolher uma 

opção (anexo 26). Portanto, a amostra quando questionada sobre o jornal que opta por 

ler demonstra uma preferência pelo Jornal de Notícias (65 inquiridos), seguindo-se o 

Público (15 inquiridos). Os “outros jornais” referenciados pelos inquiridos são: o Jogo, 

os desportivos, o Expresso, Internacionais, o I, o Observador e a Visão (anexo 27).  

 Das opções fornecidas para conhecer a frequência de leitura dos jornais (numa 

de nunca a todos os dias), o CM é aquele que apresenta uma média mais elevada (1.96). 

A opção “Outro Jornal” apresenta uma média de 1.897, tal como o DN (1.886) e o 

Público (1.81). Sendo que o JN é aquele que apresenta uma média mais baixa (1.17). Já 

quanto ao grau de atenção nas diferentes seções dos jornais, numa escala de 1 a 5 (de 

nenhuma a muita), a opção “Outro” tem uma média de 4, seguido de Notícias do Mundo 

(3.72), Cultura (3.60), Educação (3.59) Saúde (3.54), Crime/Justiça (3.30), Ciência 

(3.19), Economia (3.10), Pessoas (3.04), Desporto (2.99) e Política (2.75) (anexo 27). 

 
Frequência da leitura das notícias de crime 

  Amostra Total Sexo Feminino Sexo Masculino 

  N % N % n % 

Dia da 

Semana 

Nunca 12 13.6 7 14.9 5 13.2 

Raramente 15 18.2 8 17 7 18.4 

Algumas 

Vezes 
44 52.3 24 51.1 20 52.6 

Muitas 

Vezes 
11 12.5 6 12.8 5 13.2 

Fim-de-

Semana 

Nunca 16 18.2 11 23.4 5 13.2 

Raramente 19 21.6 8 17 11 28.9 

Algumas 

vezes 
40 47.7 22 46.8 18 47.4 

Muitas 

Vezes 
7 8 4 8.5 3 7.9 

Tabela 3 - Caracterização da amostra de participantes segundo a frequência de leitura das notícias 

de crime 

 Quanto à leitura de notícias de crime em dia de semana, a opção “nunca” é 

apresentada 13.6% na amostra total, 14.9% no sexo feminino e 13.2% no sexo 
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masculino. A opção “raramente” está presente 18.2% no total de respostas, 17% no sexo 

feminino e 18.4% no sexo masculino. Já a opção “algumas vezes” é a resposta mais 

frequente na amostra total (52.3%), sendo que também no sexo feminino e sexo 

masculino (51.1% e 52.6%). Por fim, a opção “muitas vezes” é a resposta dada com 

menor frequência: 12.5% na amostra total, 12.8% sexo feminino e 13.2% no sexo 

masculino. Num dia de fim-de-semana, na amostra total a opção “nunca” aparece por 

18.2%, no sexo feminino tem uma frequência de 23.4% e no sexo masculino 13.2%. A 

opção “raramente” tem 21.6% na amostra total, 17% no sexo feminino e 28.9% no sexo 

masculino. “Algumas vezes” é, de novo, a resposta com mais frequente com 47.7% na 

amostra total, 46.8% no sexo feminino e 47.4% no sexo masculino. Por fim, a opção 

“muitas vezes” tem uma frequência de 8% na amostra total, 8.5% no sexo feminino e 

7.9% no sexo masculino.  

 Quanto à média das frequências, de nunca a muitas vezes (1 a 4), é de 2.66 

(SD=0.880) em dia de semana e em dia de fim-de-semana é de 2.48 (SD=0.898). Já na 

diferença entre o sexo feminino e masculino, o sexo masculino apresenta uma média 

superior, quer num dia de semana quer no num dia de fim-de-semana, porém a diferença 

não é estatisticamente significativa (p-value = 0.995 e 0.473 no teste X
2
) (anexo 28).  

 
Horas Leitura Total 

 Amostra Total Sexo Feminino Sexo Masculino  

 n X n X n X p
1
 

Horas de 

Leitura 

Total 

85 5.63 47 4.89 38 6.67 .403
 

1 
Teste não paramétrico Mann-Whitney 

Tabela 4 – Caracterização da amostra de participantes segundo as horas totais de leitura do jornal 

 Por fim, para a amostra total, em média, o jornal é lido 5.63 horas. No sexo 

feminino é lido 4.89 horas, sendo que é o sexo masculino o que apresenta um maior 

número de horas, 6.67 horas. Porém, através do teste não paramétrico Mann-Whitney 

compreendeu-se que não existem diferenças significativas entre o sexo (p=.403). 
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3.2.1.3. Caracterização da amostra segundo a sua perceção das notícias de crime 

 Neste subcapítulo pretende-se caracterizar a amostra segundo a sua perceção das 

notícias de crime nos jornais. Será descrita a amostra total e a amostra relativa ao sexo 

feminino e masculino, compreendendo se há ou não diferenças significativas entre o 

sexo.  

  Perceção das notícias de crime 

 Amostra Total Sexo Feminino Sexo Masculino  

 n X SD n X SD n X SD p
1 

Sobrevalorização 84 3.88 0.962 44 3.89 0.945 37 3.89 0.966 0.137
 

Rigor 83 2.77 1.040 43 2.77 1.065 37 2.76 1.038 0.991 

Desvalorização 81 2.16 0.955 42 2.15 0.977 37 2.24 0.925 0.930 

Dramatização 81 3.93 0.997 42 3.79 1.138 37 4.03 0.799 0.546 

1 Teste de Qui-Quadrado 

Tabela 5 - Caracterização da amostra segundo as perceções das notícias de crime
 

 Numa escala de “Discordo Totalmente” a “Concordo Totalmente” (de 1 a 5), 

quanto à afirmação “Os jornais sobrevalorizam as notícias sobre o crime”, as respostas 

da amostra total têm uma média de 3.88, sendo que não existem diferenças 

significativas entre ambos os sexos (p-value=0.137). Na afirmação “Os jornais são 

rigorosos quanto às notícias de crime” a média, na amostra total é de 2.77, sendo que 

não existem diferenças estatisticamente significativas (p-value=0.991). Para “Os jornais 

desvalorizam as notícias sobre o crime” a média da amostra total tem o valor de 2.16, 

não existindo diferenças significativas entre o sexo (p-value= 0.930). Por fim, “Os 

jornais dramatizam as notícias sobre o crime”, tem uma média amostra total de 3.93 e, 

de novo, sem diferenças estatisticamente significativas entre o sexo (p-value=0.546). 

  
3.2.1.4. Caracterização da amostra segundo a vitimação, sentimento de insegurança, risco, 

medo físico e medo de propriedade 

 Neste subcapítulo a amostra será caracterizada quanto à vitimação, ao medo 

físico, ao medo de propriedade e ao risco, aplicando-se a comparação das médias do 

sexo feminino e do sexo masculino. 

Vitimação 

 Amostra  Sexo  Sexo  
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Total Feminino Masculino 

 n % n % n % p
1
 

Sim 52 59.1 28 57.1 21 42.9 
.441 

Não 33 37.5 16 48.5 17 51.5 

 1 
Teste de Qui-Quadrado. 

Tabela 6 – Caracterização dos participantes da amostra segundo a vitimação.  

 Assim, a percentagem da amostra total indica que mais de metade da amostra foi 

vítima de crime (59.1%). Aqui, a média do sexo feminino é mais elevada que a do sexo 

feminino, porém as diferenças não são estatisticamente significativas (p-value=.441).  

Sentimento de Insegurança, Risco, Medo Físico e Medo de Propriedade 

 Amostra Total Sexo Feminino Sexo Masculino  

 n X SD n X SD n X SD p
1
 

Sentimento 

de 

Insegurança 

85 2.623 0.9633 45 2.844 1.065 37 2.405 0.797 .058
 

Risco 77 2.464 0.742 42 2.531 0.747 33 2.434 0.761 .313
 

Medo Físico 83 2.978 1.362 44 3.5 1.354 36 2.111 0.911 .000
 

Medo 

Propriedade 
84 3.38 1.197 45 3.66 1.184 36 3.037 1.141 .008

 

1 
Teste não paramétrico Mann-Whitney. 

Tabela 7 – Caracterização dos participantes da amostra segundo o sentimento de insegurança, o 

risco, o medo físico e o medo de propriedade 

 Numa escala de muito seguro a muito inseguro (1 a 5), a média da amostra total 

é de 2.623 e os valores entre os sexos diferem, o p-value (=.058) é considerado 

borderline, uma vez que se encontra no limite da significância estatística. Quanto ao 

risco, a média da amostra total é de 2.464 e as diferenças entre o sexo são 

estatisticamente não significativas (p-value=.313). Por fim, as médias quanto ao medo. 

A média da amostra quanto ao medo físico é de 2.978 e as diferenças entre o sexo são 

estatisticamente significativas (p-value=.000), ou seja, o sexo feminino sente mais medo 

físico. Já o medo de propriedade, para a amostra total, tem uma média de 3.38, sendo 

que as diferenças entre o sexo são estatisticamente significativas (p-value=.008) e, tal 

como no medo físico demonstram que o sexo feminino sente mais medo. 
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 Na pergunta 2 do grupo V era pedido aos inquiridos que responderam “muito 

inseguro” e “inseguro” para apresentassem as razões para se sentirem assim, numa 

escala de “Discordo Totalmente” a “Concordo Totalmente” (1 a 5). A média da amostra 

total para a afirmação “Porque já fui assaltado ou atacado anteriormente” é 1.77 e as 

diferenças entre o sexo são estatisticamente não significativas (p-value=.734). A média 

da razão “Porque tenho medo de locais escuros” é 3.56 e apresenta diferenças 

estatisticamente significativas entre o sexo (p-value=.038), logo o sexo feminino (média 

mais elevada) difere do sexo masculino. Quanto à razão “Porque um 

amigo/familiar/vizinho já foi/foram atacado(s) ou assaltado(s) anteriormente” a média 

da amostra total é 3.36 e não existem diferenças estatisticamente significativas entre o 

sexo (p-value=.240). A afirmação “Porque li no jornal sobre incidentes criminais que 

têm acontecido” tem uma média total de 3.20 e apresenta diferenças estatisticamente 

significativas entre o sexo (p-value=.040), indicando que a opinião do sexo feminino 

(média mais alta) difere do sexo masculino. Quanto à razão “Porque vi/ouvi na rádio ou 

televisão que incidentes criminais têm acontecido” a média é de 3.47 e não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre o sexo (p-value=.661) (anexo 29).  

3.2.2. Relação entre variáveis 

 Em seguida serão analisadas as correlações entre o medo físico, o medo de 

propriedade, o risco e o sentimento de insegurança e as variáveis demográficas; a 

relação entre a vitimação e as variáveis sociodemográficas; a relação entre os hábitos de 

leitura e as variáveis sociodemográficas; e a relação entre os hábitos de leitura e o medo 

físico, o medo de propriedade, o risco e o sentimento de insegurança.  

3.2.2.1. Relação entre o medo físico, o medo de propriedade, o risco e o sentimento de 

insegurança e as variáveis sociodemográficas 

 Idade Sexo 
Anos de 

Escolaridade 

Estatuto 

Socioeconómico 

Medo Físico -.040 -.511** .047 .102 

Medo 

Propriedade 
.162 -.260* .084 -.097 

Risco .161 -.065 .193 -.133 

Sentimento 

de 

Insegurança 

.024 -.211 .184 .060 
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*A correlação é significativa ao nível 0.05 (2-tailed) 

** A correlação é significativa ao nível 0.01 (2-tailed) 

 Tabela 8 – Relação entre as diferentes componentes do sentimento de inseguras e as variáveis 

sociodemográficas 

 Das correlações aqui apresentadas, apenas a correlação entre o medo físico e o 

sexo (r=-.511) e a correlação entre o medo de propriedade e o sexo (r=-.260) são 

significativas. Porém, ambas estão correlacionadas de forma negativa. Uma vez que foi 

utilizada o coeficiente de correlação de Pearson (equivalente ao coeficiente Point Bi-

Serial rpb), na leitura de variáveis dicotómicas – como o sexo (o sexo feminino está 

codificado como 1 e o sexo masculino como 2) – e quando correlacionados 

negativamente significará que o sexo masculino experienciará menores níveis de medo 

físico e de propriedade.  

3.2.2.2. Relação entre a variável vitimação e as variáveis sociodemográficas 

 Por seu turno, a vitimação não se encontra correlacionada com nenhuma das 

variáveis sociodemográficas consideradas: idade (r=.055), sexo (r=.085), anos de 

escolaridade (r=-.077) e estatuto socioeconómico (r=.005). Uma vez que foi utilizada o 

coeficiente de correlação de Pearson (equivalente ao coeficiente Point Bi-Serial rpb), na 

leitura de variáveis dicotómicas será como explicada acima (anexo 30). 

3.2.2.3. Relação entre os hábitos de leitura e as variáveis sociodemográficas 

 Idade Sexo 
Anos de 

Escolaridade 

Estatuto 

Socioeconómico 

Frequência de Leitura do JN .346** .211 .128 -.303** 

Frequência de Leitura do Público .082 .113 .471** -.257 

Frequência de Leitura do DN .076 .180 .210 -.392** 

Frequência de Leitura de Outro 

Jornal 
.501* .347 -.292 -.114 

Editoria Crime/Justiça .110 
-

.235* 
.061 .074 

Número de horas despendidas a ler 

o jornal 
.320** .093 .138 -.223* 

Rigor das notícias de crime .288** -.007 .157 .088 

Dramatização das notícias de 

crime 
-.260* .093 .052 .180 

*A correlação é significativa ao nível 0.05 (2-tailed) 

** A correlação é significativa ao nível 0.01 (2-tailed) 

Tabela 9 – Relação entre os hábitos de leitura e as variáveis sociodemográficas 
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 Nas correlações aqui consideradas, a frequência de leitura do JN relaciona-se de 

forma positiva com a idade (r=.346) e de forma negativa com o estatuto 

socioeconómico (r=--.303), logo quanto maior a idade da amostra, maior será a 

frequência de leitura do JN e quanto maior o estatuto socioeconómico menor será a 

frequência de leitura do JN. A frequência de leitura do Público relaciona-se 

positivamente com os anos de escolaridade (r=.471), logo quando mais elevado o grau 

de escolaridade maior será a frequência de leitura do jornal Público. Já a frequência da 

leitura do DN correlaciona-se negativamente com o estatuto socioeconómico (r=--.392) 

e, assim sendo, quanto mais alto o estatuto socioeconómico menor será a frequência de 

leitura do DN. A editoria Crime/Justiça está negativamente relacionada com o sexo (r=-

.235) e, por conseguinte, o grau de atenção mais elevado fornecido à editoria 

Crime/Justiça pertence ao sexo feminino. O número de horas despendidas a ler o jornal 

encontra-se positivamente correlacionado com a idade e negativamente correlacionado 

com o estatuto socioeconómico (r=-.223), logo quanto maior a idade maior será o 

número de horas despendidas a ler o jornal e quanto maior o estatuto socioeconómico 

menor será o número de horas despendidas a ler o jornal. O rigor das notícias de crime 

está positivamente correlacionado com a idade (r=.288) e a dramatização das notícias 

negativamente correlacionada com a idade (r=-.260): quanto maior a idade mais 

concordam que as notícias de crime são apresentadas com rigor e quanto menor a idade 

maior a compreensão de que as notícias de crime são dramatizadas (anexo 31).  

3.2.2.4. Relação entre o sentimento de insegurança, o risco, o medo físico e o medo de 

propriedade e os hábitos de leitura 

 
Medo 

Físico 

Medo de 

Propriedade 
Risco 

Sentimento de 

Insegurança 

Editoria Crime/Justiça .327** .225* .022 .156 

Rigor das notícias de 

crime 
.246* .215 .186 .149 

*A correlação é significativa ao nível 0.05 (2-tailed) 

** A correlação é significativa ao nível 0.01 (2-tailed) 

Tabela 10 – Relação entre as variáveis dos hábitos de leitura e as componentes do sentimento de 

insegurança 
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 Nas correlações aplicadas, o medo físico correlaciona-se positivamente com a 

editoria crime/justiça (r=.327) e com o rigor das notícias de crime (r=.246), ou seja, 

quanto mais as pessoas dão atenção à editoria crime/justiça mais medo físico 

experienciam e mais consideram as notícias de crime rigorosas. Por seu turno, o medo 

de propriedade correlaciona-se positivamente com a editoria crime/justiça (r=.225), ou 

seja, quanto maior atenção é dada à editoria crime/justiça mais medo de propriedade 

será experienciado. O risco e o sentimento de insegurança não se encontram 

correlacionados significativamente com nenhuma variável (anexo 32).  

3.2.2.5 Relação entre o sentimento de insegurança, o risco, o medo físico e o medo de 

propriedade e a vitimação 

 Nas correlações aplicadas, a vitimação não se encontra correlacionada nem com 

o medo físico (r=.671), nem com o medo de propriedade (r=.184), nem com o risco 

(r=.545) e nem com o sentimento de insegurança (r=.784) (anexo 33). 

3.2.3. Variáveis explicativas 

 Com objetivo de compreender que variáveis independentes melhor predizem as 

variáveis dependentes foram realizadas regressões lineares. As variáveis dependentes 

são o medo físico, o medo de propriedade, o risco e o sentimento de insegurança, 

portanto o sentimento de insegurança por si só e duas das componentes que o podem 

definir o medo (físico e de propriedade) e o risco. Para cada uma das variáveis 

independentes há quatro modelos: as variáveis sociodemográficas, os hábitos de leitura, 

a vitimação e o modelo final que compila todas as variáveis explicativas das variáveis 

dependentes em análise (segundo a interpretação da significância estatística).  

3.2.3.1. Variáveis Preditoras do Medo Físico 

3.2.3.1.1. Medo Físico e as variáveis sociodemográficas 

 A partir da tabela observa-se que 24% da variância total do medo físico é 

explicada pelas variáveis independentes presentes no modelo de regressão linear. Para 

além disto, este modelo é significativo, pois o p é igual a .000. Considerando o p de 

cada variável, para um nível de significância de α=.05, conclui-se que apenas o sexo 

(p=.000) afeta significativamente a variável medo físico. A variável sexo apresenta uma 
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maior contribuição relativa quanto às variáveis sociodemográficas, sendo que o valor β 

(=-.504) indica que o sexo entra negativamente para a explicação do modelo, portanto o 

sexo feminino sentirá maior medo físico do crime. 

Variável B SE β t p 

Sexo -1.372 .273 -.504 -5.029 .000 

Escolaridade .039 .032 .127 1.236 .220 

Estatuto 

Socioeconómico 
.090 .295 .032 .304 .762 

r= .519; r
2
=.229; r

2
 ajustado =.240 (p=.000) 

Tabela 11 – Predição do medo físico do crime a partir das variáveis sociodemográficas 

3.2.3.1.2. Medo Físico e os hábitos de leitura 

 Através da leitura da tabela compreende-se que 11.7% da variância total do 

medo físico é explicado pelas variáveis consideradas neste modelo e que este modelo 

tem significância estatística, pois o valor de p (=.007) é inferior a .005. A variável 

editoria Crime/Justiça tem um efeito significativo na predição do medo físico (p=.001 

para α=.05) (como já tinha sido constatado no capítulo anterior), sendo que entra de 

forma positiva na explicação da variável dependente (β=.446), isto é, quando maior o 

grau de atenção dado à editoria Crime/Justiça maior será o medo físico. 

Variável B SE β t p 

Frequência 

com que lê 

notícias de 

crime num dia 

de semana 

-.303 .267 -.194 -1.134 .260 

Frequência 

com que lê 

notícias de 

crime num dia 

de fim-de-

semana 

-.007 .267 -.194 -1.134 .260 

Editoria 

Crime/Justiça 
.501 .145 .446 3.456 .001 

r= .391; r
2
=.153; r

2
 ajustado =.117 (p=.007) 

Tabela 12 – Predição do medo físico do crime a partir das variáveis referentes aos hábitos de 

leitura 

3.2.3.1.3. Medo Físico e a vitimação 

 Através da leitura da tabela compreende-se que -1% da variância total do medo 

físico é explicado pelas variável considerada e este modelo não tem significância 
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estatística, pois o valor de p (=.671) é superior a .005. A variável considerada 

(vitimação) não tem significância estatística (p=.671, logo superior a .005) (anexo 34). 

3.2.3.1.4. Modelo final de explicação do medo físico 

 O modelo final é constituído pelas variáveis independentes que tiveram um 

significado estatístico na predição do medo físico, nomeadamente as variáveis sexo e 

editoria crime/justiça. As variáveis introduzidas neste modelo explicam 30.5% da 

variância total do medo físico, sendo que o modelo é estatisticamente significativo 

(p=.000). A variável sexo tem uma significância de p=.000 e explica de forma negativa 

o medo físico (β=-.477) e a variável Editoria Crime/Justiça tem uma significância de 

p=.023 e explica de forma positiva o medo físico (β=.230), porém a variável sexo tem 

um maior poder explicativo, uma vez que o seu β apresenta um valor superior. 

Variável B SE β t p 

Sexo -1.286 .267 -.477 -4.821 .000 

Editoria 

Crime/Justiça 
.257 .111 .230 2.328 .023 

r= .569; r
2
=-.324; r

2
 ajustado =-.305 (p=.000) 

Tabela 13 – Modelo final de explicação do medo físico do crime.  

3.2.3.2. Variáveis Preditoras do Medo de Propriedade 

3.2.3.2.1. Medo de propriedade e as variáveis sociodemográficas 

 Através da leitura da tabela compreende-se que 6.6% da variância total do medo 

de propriedade é explicado pelas variáveis consideradas neste modelo e que este modelo 

tem significância estatística, pois o valor de p (=.043) é inferior a .005. Das variáveis 

consideradas no modelo apenas o sexo é uma variável explicativa (p=.012 e β=-.283) e, 

de novo, o sexo feminino sente mais medo de propriedade do que o sexo masculino. 

Variável B SE β t p 

Sexo -.683 .267 -.283 -2.562 .012 

Escolaridade .029 .031 .106 .936 .352 

Estatuto 

Socioeconómico 
-.330 .289 -.132 -1.1143 .257 

r= .318; r
2
=.101; r

2
 ajustado =.066 (p=.043) 

Tabela 14 – Predição do medo de propriedade a partir das variáveis sociodemográficas 

3.2.3.2.2. Medo de propriedade e os hábitos de leitura 

 Através da leitura da tabela compreende-se que 4.8% da variância total do medo 

de propriedade é explicado pelas variáveis consideradas neste modelo e que este modelo 
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não tem significância estatística, pois o valor de p (=.088) é superior a .005. Das 

variáveis consideradas apenas a editoria Crime/Justiça explica o medo de propriedade 

(p=.023 com um β=.312), logo quanto maior a atenção prestada à editoria Crime/Justiça 

maior será o medo de propriedade. 

Variável B SE β t p 

Frequência 

com que lê 

notícias de 

crime num dia 

de semana 

.117 .236 .088 .495 .622 

Frequência 

com que lê 

notícias de 

crime num dia 

de fim-de-

semana 

-.183 .244 -.138 -.749 .456 

Editoria 

Crime/Justiça 
.297 .128 .312 2.326 .023 

r= .294; r
2
=.086; r

2
 ajustado =.048 (p=.088) 

Tabela 15 – Predição do medo de propriedade a partir das variáveis relativas aos hábitos de leitura 

3.2.3.2.3. Medo de propriedade e a vitimação 

Através da leitura da tabela compreende-se que 1% da variância total do medo 

de propriedade é explicado pela variável considerada neste modelo e que este modelo 

não tem significância estatística, pois o valor de p (=.184) é superior a .005. A variável 

considerada no modelo não apresenta significância estatística (anexo 35). 

 
3.2.3.2.4. Modelo final de explicação do medo de propriedade 

 O modelo final é constituído pelas variáveis independentes que tiveram um 

significado estatístico na predição do medo de propriedade, nomeadamente as variáveis 

sexo e editoria crime/justiça. As variáveis introduzidas neste modelo explicam 8.2% da 

variância total do medo de propriedade e o modelo é estatisticamente significativo 

(p=.017). Porém, as duas variáveis em questão não são estatisticamente significativas. A 

variável sexo tem uma significância de p=.069 e explica de forma negativa o medo 

físico (β=-.210) e a variável Editoria Crime/Justiça tem uma significância de p=.067 e 

explica de forma positiva o medo físico (β=.212), tendo um poder explicativa mais 

forte. Ambas as variáveis estão na fronteira da significância estatística.  
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Variável B SE β t p 

Sexo -.482 .261 -.210 -1.849 .069 

Editoria 

Crime/Justiça 
.201 .108 .212 1.862 .067 

r= .326; r
2
=.107; r

2
 ajustado =.082 (p=.017) 

Tabela 16 – Modelo final de explicação do medo de propriedade 

3.2.3.3. Variáveis Preditoras da Perceção de Risco 

3.2.3.3.1. Perceção de Risco e variáveis sociodemográficas 

 Através da leitura da tabela compreende-se que 5.3% da variância total do risco 

é explicado pelas variáveis consideradas neste modelo e que este modelo não tem 

significância estatística, pois o valor de p (=.078) é superior a .005. Ainda assim, as 

variáveis sexo (p=.0407 e β=-.097), escolaridade (p=.052 e β=-.239) e o estatuto 

socioeconómico (p=.029 e β=-.266) podem ser consideradas variáveis explicativas da 

perceção de risco. Assim, o sexo feminino apresentará maior perceção de risco. Quanto 

à escolaridade, quanto menor a escolaridade maior será a perceção de risco e quanto 

menor o estatuto socioeconómico maior será a perceção de risco. 

Variável B SE β t p 

Sexo -.146 .175 -.097 -.837 .040 

Escolaridade -.362 .183 -.239 -1.973 .052 

Estatuto 

Socioeconómico 
-.046 .021 -.266 -2.232 .029 

r= .304; r
2
=.092; r

2
 ajustado =.053 (p=.078) 

Tabela 17 – Predição da perceção de risco a partir das variáveis sociodemográficas 

3.2.3.3.2. Perceção de Risco e hábitos de leitura do jornal 

 Através da leitura da tabela compreende-se que -0.4% da variância total do risco 

é explicado pelas variáveis consideradas neste modelo e que este modelo não tem 

significância estatística, pois o valor de p (=.534) é superior a .005. As variáveis 

consideradas no modelo não apresentam significância estatística (anexo 36). 

3.2.3.3.3. Perceção de Risco e vitimação 

 Através da leitura da tabela compreende-se que -0.8% da variância total do risco 

é explicado pelas variável considerada neste modelo e que este modelo não tem 

significância estatística, pois o valor de p (=.545) é superior a .005. A variável 

considerada no modelo não apresenta significância estatística (anexo 37). 
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3.2.3.3.4. Modelo final de explicação do risco 

 Uma vez que apenas as variáveis sociodemográficas apresentaram resultados 

estatisticamente significativos não é necessário realizar um modelo final, sendo 

considerados os resultados presentes em 3.2.3.3.1. 

 
3.2.3.4. Sentimento de insegurança 

3.2.3.4.1. Sentimento de insegurança e variáveis sociodemográficas 

 Através da tabela (anexo 38) compreende-se que 3.1% da variância total do 

sentimento de insegurança é explicado pelas variáveis consideradas neste modelo e que 

este modelo não tem significância estatística, pois o valor de p (=.143) é superior a .005. 

As variáveis consideradas no modelo não apresentam significância estatística. 

 
3.2.3.4.2. Sentimento de insegurança e hábitos de leitura 

 Através da leitura da tabela compreende-se que 5.6% da variância total do 

sentimento de insegurança é explicado pelas variáveis consideradas neste modelo e que 

este modelo não tem significância estatística, pois o valor de p (=.064) é superior a .005. 

Das variáveis consideradas no modelo apenas a variável editoria crime/justiça permite a 

explicação do sentimento de insegurança (p=.023 e β=.313), logo quanto maior a 

atenção prestada à editoria crime/justiça maior será o sentimento de insegurança. 

Variável B SE β t P 

Frequência 

com que lê 

notícias de 

crime num dia 

de semana 

-.358 .191 -.322 -1.873 .065 

Frequência 

com que lê 

notícias de 

crime num dia 

de fim-de-

semana 

.066 .195 .060 .338 .736 

Editoria 

Crime/Justiça 
.251 .108 .313 2.317 .023 

r= .305; r
2
=.093; r

2
 ajustado =.056 (p=.064) 

Tabela 18 – Predição do sentimento de insegurança a partir das variáveis relativas aos hábitos de 

leitura 
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3.2.3.4.3. Sentimento de insegurança e vitimação  

 Através da leitura da tabela compreende-se que -1.1% da variância total do 

sentimento de insegurança é explicado pela variável considerada neste modelo e que 

este modelo não tem significância estatística, pois o valor de p (=.784) é superior a .005. 

A variável considerada no modelo não apresenta significância estatística (anexo 39). 

 
3.2.3.4.4. Modelo final de explicação do sentimento de insegurança 

 O modelo final é constituído pelas variáveis independentes que tiveram um 

significado estatístico na predição do sentimento de insegurança, desta feita a editoria 

crime/justiça. Esta explica 1.7% da variância total do sentimento de insegurança, sendo 

que o modelo é estatisticamente não significativo (p=.169), tal como a variável 

considerada (p=.169).  

Variável B SE β t p 

Editoria 

Crime/Justiça 
.126 .091 .156 1.390 .169 

r= .156; r
2
=.024; r

2
 ajustado =-.012 (p=.169) 

Tabela 19 – Modelo final da explicação do sentimento de insegurança 

Capítulo 4 – Discussão de Resultados  

 A presente dissertação teve como objetivo estudar, numa primeira parte, de que 

modo os jornais portugueses (nomeadamente o CM e o JN, ambos generalistas mas o 

primeiro com conotação sensacionalista) se constituem de notícias de crime e, 

seguidamente, compreender de que forma os meios de comunicação social 

(principalmente, os jornais) afetam algumas das componentes do sentimento de 

insegurança – medo do crime (medo físico e medo de propriedade) e perceção de risco 

de vitimação. Portanto, entender se os hábitos de leitura do jornal poderiam ser 

importantes na explicação do sentimento de insegurança. Para tal, desenvolveu-se uma 

investigação multimetodológica constituída por uma extensiva análise de conteúdo a 

dois jornais portugueses e pela criação e aplicação de um questionário a uma amostra 

não aleatória de 88 indivíduos da cidade do Porto.  
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4.1. Estudo 1 – Análise de Conteúdo 

 Com efeito, refletindo sobre a primeira hipótese – “As notícias sobre o crime 

mais apresentadas dizem respeito a crimes violentos.” – tanto no CM como no JN, os 

crimes de propriedade são aqueles mais apresentados, porém alguns deles são-no com 

violência e outros não (e.g. roubo com violência e furto). No CM, a tipologia de crime 

seguinte são os crimes contra a integridade física e, portanto, crimes violentos por si só. 

Já, os crimes contra a vida são os terceiros mais recorrentes, tanto no CM como no JN. 

Já, Budó (2012) havia indicado que os media constroem seletivamente a criminalidade, 

orientando-a para crimes violentos contra a pessoa e crimes de rua. E nos estudos de 

Liska e Baccaglini (1990) compreendeu-se que as histórias de homicídio têm maior 

correlação com o medo do crime. Deste ponto de vista, é possível concluir que as 

diferenças entre o CM e o JN não são tão claras quanto esperado dada a etiqueta que é 

atribuída a cada jornal. Para além disso, ainda que os crimes de propriedade possam ser 

com ou sem violência, podemos afirmar que as notícias de crime violento são as mais 

recorrentes, pois as tipologias de crime como o crime contra a integridade física e contra 

a vida são apresentados também em elevado número, logo a hipótese colocada 

corrobora-se. Os estudos de Graber (1980), Ditton e Duffy (1983) e Pollak e Kubrin 

(2007) tinham já indicado uma noticiabilidade mais acentuada de crimes violentos. 

 A hipótese que se segue é “As notícias sobre o crime estão mais presentes nos 

jornais sensacionalistas do que nos jornais de referência.”. Ora, as diferenças entre os 

dois tipos de jornais analisados não são assim tão grandes em termos da tipologia de 

crime apresentada, porém em termos numéricos: das 1067 notícias analisadas, o CM 

apresenta 56.6% das notícias de crime face 44.4% de notícias no JN. Por dia, o CM tem 

uma média de artigos também superior (49.2>38.6). Para além disso, o CM tem uma 

média de 51 páginas de jornal e 5.5 delas dizem respeito a notícias de crime, já o JN tem 

uma média de 52 páginas e 3.8 dizem respeito a notícias de crime. Porém, o JN tende a 

possuir matérias maiores do que o CM, que opta por maior quantidade e menor 

dimensão das suas notícias, sendo que tal como no estudo de Chan e Chan (2012) há 

uma tendência para dar maior importância a crimes mais graves, alargando a extensão 

da notícia e colocando mais fotografias. Em estudos anteriores, Smith (1984) havia 
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indicado que há mais histórias de crime nos jornais do que nos relatórios de crime da 

polícia e Williams e Dickinson (1993) já haviam concluído que os jornais tabloid 

possuem mais notícias de crime e que relatam de modo mais sensacional. Neste caso em 

particular, o CM – ainda que sendo jornal generalista – é conotado como sensacionalista 

e o JN (também generalista), apesar da sua evolução, nunca se tornou um tabloid, e é o 

CM aquele que apresenta mais notícias de crime, ou seja, a hipótese corrobora-se. 

 Como descrito nos resultados, o CM (jornal conotado como sensacionalista) não 

apresenta uma editoria específica onde coloca as notícias de crime e, portanto, o leitor à 

medida que vai desfolhando as páginas vai lendo sobre uma mistura de temas. Isso 

poderia indicar que as notícias de crime não seriam uma prioridade, porém a 

aleatoriedade com que as notícias se posicionam pode ter o efeito contrário, porque o 

leitor mesmo sem intenção acaba por ler notícias de crime. Para além disso, o CM tem 

um maior número de notícias de crime por jornal, por dia, por mês e por ano, sendo que 

há um descuido quanto à assinatura da notícia – quer esta seja uma breve ou não -, bem 

como as fotografias são maioritariamente de outra fonte que não a fonte própria, 

chegando-se a repetir fotografias ao longo do ano. Ainda que, em termos icónicos, o 

CM apresente também um maior número de fotografias (grandes, médias e pequenas), o 

JN atribui uma maior importância às notícias de crime quando se aborda a capa do 

jornal, pois ainda que com um menor número de artigos na capa (como em termos 

totais), nenhuma das notícias passava despercebida dado o destaque atribuído. Daí que 

seja possível considerar que o JN, que apresenta uma editoria específica para as notícias 

de crime (“Justiça”) e menos títulos e leads que não respeitem os requisitos e que não 

sejam sensacionalistas, trate com maior cautela as notícias de crime e, não, com a 

intenção de o jornal apenas ser um produto de venda. Quanto às características sobre o 

ofensor e sobre a vítima é possível concluir que, de facto, o CM apresenta mais vezes o 

nome do ofensor e da vítima ou apresenta mais vezes detalhes como a profissão do 

ofensor ou da vítima, por exemplo. Porém, ambos os jornais oferecem um maior 

destaque à caracterização do ofensor do que da vítima. Ora, segundo Heath, Gordon e 

LaBailley (1991) este tipo de informações podem causar uma distorção do modo como 

percecionamos o crime, não só em termos numéricos como no modo como o crime 
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ocorreu na realidade. Portanto, face a hipótese: “As notícias sobre o crime são uma 

prioridade, são capa de jornal, contêm maior impacto visual e apresentam mais 

características sobre o ofensor e a vítima nos jornais sensacionalistas.“ é possível 

afirmar que o jornal CM – enquanto jornal sensacionalista – apresenta estas 

características, corroborando assim a hipótese colocada. Ainda que em termos de 

prioridade o JN pareça atribuir uma maior importância às notícias de crime, devido aos 

artigos presentes na capa, a existência de uma editoria específica, o cuidado com a 

assinatura da matéria, a dimensão e o género jornalístico utilizado, o CM atribuí 

prioridade, pois é uma publicitação para a venda do jornal, adaptando-se às novas 

prioridades dos meios de comunicação social (e.g. Medina, 1998; Warr, 1993). 

4.2. Estudo 2 – Inquérito 

 Com a análise dos dados obtidos através do inquérito foi possível compreender 

que a maioria dos inquiridos acede às notícias através da televisão, sendo essa também a 

fonte noticiosa mais utilizada, tal como se verificou em alguns estudos (e.g. Edwards, 

2007 e Kohm et al., 2012), apesar do foco principal desta investigação se dedicar ao 

jornal. Quando questionados sobre o jornal que mais leem o JN foi selecionado mais 

vezes. Porém, quando questionados sobre a frequência com que leem determinados 

jornais, o CM é o que apresenta uma frequência mais elevada.  

 Das componentes do sentimento de insegurança relacionadas com as variáveis 

sociodemográficas, apenas o medo físico e o medo de propriedade se relacionaram com 

o sexo. Desta feita, encontram-se correlacionadas de modo negativo, logo o sexo 

feminino experiencia maiores níveis de medo físico e de medo de propriedade, 

comparativamente com o sexo masculino, tal como foi compreendido em diversos 

estudos (e.g. Perkins & Taylor, 1996; Chiricos, Padgett & Gertz, 2000; Dowler, 2003; 

Reid & Konrad, 2004; Schafer et al., 2006; Rader et al., 2007). Por seu turno, a 

vitimação e o sentimento de insegurança e as suas componentes não se relacionam de 

modo algum, o que não é incomum de acontecer (e.g. Hale, 1996). 

 Na relação entre as variáveis hábitos de leitura e as variáveis sociodemográficas, 

foram encontradas diversas correlações como foi possível compreender na descrição dos 

resultados. Já quando se cruzaram os hábitos de leitura com o medo físico e o medo de 



 

74 

propriedade concluiu-se que a editoria crime/justiça se relaciona com o medo físico e 

com o medo de propriedade, ou seja, quanto maior for a atenção prestada à editoria 

crime/justiça maior será o medo físico e o medo de propriedade. Para além disso, o 

medo físico relaciona-se com o rigor das notícias de crime, isto é, quanto maior o rigor 

das notícias de crime maior será o medo físico. Esta última afirmação é oposta, por 

exemplo, a um resultado encontrado no estudo de Chan e Chan (2012), onde os leitores 

de jornais de referência têm mais consciência do crime e menos medo do crime, pois 

talvez a consciência do crime facilite o nível de medo do crime pois, de acordo com a 

análise de conteúdo, os leitores de jornais de referência tinham informação detalhada 

sem fotografias e gráfico, logo mais estes saberiam toda a história do crime (idem).  

 Por fim, tentou-se compreender se alguma das variáveis seria explicativa das 

variáveis dependentes, através da construção de regressões lineares. Assim, o sexo 

feminino sente mais medo físico do que o sexo masculino e quanto mais a editoria 

crime/justiça é lida mais elevado é medo físico e o medo de propriedade. Para a 

perceção de risco, o sexo feminino tem maior perceção de risco do que o sexo 

masculino, os indivíduos com menor escolaridade e de menor estatuto socioeconómico 

têm maior perceção de risco. Por fim, quando considerado o sentimento de insegurança, 

quanto mais esta editoria é lida pelos indivíduos, maior é o sentimento de insegurança. 

 Assim, a hipótese “A exposição a notícias sobre o crime exponencia o medo do 

crime.” é corroborada, uma vez que através da regressão linear que apresenta o modelo 

final para a explicação do medo físico do crime, a variável “Editoria Crime/Justiça” 

apresenta uma significância de .023, face a um β de .230, num modelo que explica 

30.5% da variância do medo físico. Por seu turno, também a “Editoria Crime/Justiça” é 

uma variável explicativa do medo de propriedade, ainda que não seja estatisticamente 

significativa no modelo final da explicação do medo de propriedade, no modelo relativo 

às variáveis respeitantes aos hábitos de leitura, tem um p=.023 e um β de .312, num 

modelo que explica 11.7% da variância do medo de propriedade. Estudos já haviam 

considerado as notícias de crime como variáveis explicativas do medo do crime, como 

por exemplo: das histórias de crime consideradas, as histórias de homicídio são as que 

têm um efeito mais forte no medo do crime, especialmente em histórias de crimes locais 
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(β=.49) (Liska & Baccaglini, 1990); as pessoas que leem jornais que contêm mais 

notícias de crime expressam mais medo do crime (Williams & Dickinson, 1993); e as 

diferenças de género, a consciência do crime e os hábitos de leitura do jornal explicam 

26% da variância do medo do crime dos inquiridos (Chan & Chan, 2012).  

 A hipótese “As notícias de crime aumentam a perceção de risco dos leitores.” é 

rejeitada, uma vez que não apresenta correlações estatisticamente significativas com 

nenhuma das variáveis com que foi relacionada quanto aos hábitos de leitura. Porém, 

esperava-se que as notícias de crime (editoria crime/justiça), a frequência de leitura dos 

jornais ou a perceção sobre as notícias de crime tivessem alguma influência e 

aumentassem a perceção de risco dos leitores, pois investigadores como Romer, 

Jamieson e Aday (2003) afirmaram que o sensacionalismo das notícias de crime poderia 

aumentar os níveis percebidos do crime e risco potencial na audiência (idem). 

 A hipótese “Os leitores de jornais não compreendem que as notícias sobre o 

crime poderão ser sobrevalorizadas e dramatizadas.” foi levantada, pois a literatura 

científica afirma que, ainda que as notícias de crime possam ser enviesadas, 

dramatizadas e exageradas, apenas têm influência nos leitores quando não há confiança 

no meio utilizado (e.g. Duffy, Wake, Burrows & Bremner, 2008). Ora, as médias da 

amostra total indicam que os leitores dos jornais concordam que os jornais 

sobrevalorizam as notícias de crime e discordam quando é afirmado que os jornais 

desvalorizam as notícias sobre o crime. Quanto ao rigor dos jornais quanto às notícias 

de crime é possível compreender que os inquiridos não concordam nem discordam com 

a afirmação e concordam quando se afirma que os jornais dramatizam as notícias sobre 

o crime. Assim, esta hipótese tem que ser rejeitada.  

 Por fim, a hipótese “O medo do crime é mais explicado por fatores demográficos 

e pela vitimação anterior do que por hábitos de leitura do jornal.”. Primeiramente, há 

que destacar a existência de dois medos nesta investigação: o medo físico e o medo de 

propriedade. E, ainda que o medo físico e o medo de propriedade possam ser explicados 

pela variável “Editoria Crime/Justiça”, o sexo apresenta um poder explicativo mais 

elevado nos modelos explicativos criados para a explicação, quer do medo físico quer 

no medo de propriedade. O sentimento de insegurança também tem como variável 
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explicativa a “Editoria Crime/Justiça” quando esta está conjugada com outras variáveis 

dos hábitos de leitura, pois quando é analisada individualmente perde o poder 

explicativo. Já a vitimação anterior, neste estudo, não tem qualquer influência no medo 

do crime. Assim, a hipótese é rejeitada, pois apenas uma parte da afirmação é 

corroborável. É importante considerar que o medo físico e o medo de propriedade fazem 

parte de um constructo (sentimento de insegurança e dizem respeito à sua dimensão 

emocional) e, ainda que, estas se correlacionem entre elas não se confundem, pois 

existem diferentes variáveis que explicam cada uma das componentes. Portanto, para 

efeitos da investigação científica é importante separar e definir cada um dos diferentes 

componentes enquanto componentes de um constructo amplo.  

 

4.3. Integração  

  Existem diversas dificuldades metodológicas que vigoram na integração de 

resultados numa investigação que utiliza metodologias distintas: a análise de conteúdo e 

a aplicação de um inquérito e, posterior, análise estatística. Porém, ainda que difícil, é 

um importante desafio para a investigação científica, pois em algo tão díspar pode ser 

possível encontrar semelhanças e resultados interessantes que se interligam e foi com 

esse fundamento que esta investigação foi desenvolvida. A análise de conteúdo 

pretendia compreender como é que as notícias de crime são apresentadas nos jornais, 

uma vez que a literatura afirma que o modo como os conteúdos são apresentados e os 

números das notícias de crime podem afetar os indivíduos (e.g. Priyadarsini, 1984; 

Romer, Jamieson & Aday, 2003; Dowler, Fleming & Muzzatti, 2006). Com o 

questionário pretendia-se conhecer os hábitos de leitura de jornal dos indivíduos 

inquiridos e conhecer a sua insegurança, a sua perceção de risco e o seu medo face ao 

crime, com a finalidade de, no final, relacionar os resultados das duas metodologias, de 

modo a obter algumas respostas sobre a influência dos media (nomeadamente os 

jornais) na população, mais especificamente no medo do crime. Cruzando os dados 

obtidos em ambos os estudos não é possível compreender que se o sensacionalismo 

afeta de alguma forma o medo do crime, pois a amostra de indivíduos que relatou ler o 

CM é reduzida. Porém, ainda que o jornal mais escolhido pelos indivíduos tenha sido o 

JN, o jornal que apresenta mais frequência de leitura é o CM e, este, é aquele que na 
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análise de conteúdo desenvolvida apresenta mais notícias de crime, uma maior 

predominância de crime violento, mais sensacionalismo e não preenchimento de 

requisitos no título e lead, maior impacto visual e menor falta de rigor quanto às 

definições de crime. Para além disso, ainda é aquele que apresenta mais características 

quanto ao ofensor e quanto à vítima e a literatura indica que as histórias de crime 

tendem a ligar-se injustificavelmente com crimes de minorias étnicas e essa distorção 

aumenta o medo do crime (Smith, 1984). Ou seja, há uma preferência pela venda do 

jornal e não pela execução da real função do jornalismo, a de informar os leitores. 

Porém, os inquiridos podem ser considerados leitores conscientes, uma vez que têm a 

perceção de que as notícias de crime são sobrevalorizadas e dramatizadas. Contudo, as 

notícias de crime têm influência positiva no medo do crime, portanto na dimensão 

emocional do sentimento de insegurança, mas também apresentam significância na 

explicação do sentimento de insegurança. Existe, ainda, uma correlação positiva entre o 

rigor e o medo físico do crime, ou seja, quanto mais rigorosas são as notícias de crime 

mais medo físico do crime está presente. Outros estudos já tinham conseguido 

relacionar o medo do crime com os media, tais como Heath (1984), Smith (1984), Liska 

& Baccalini (1990), William & Dickinson (1993), Chiricos, Padgett & Gertz (2000), 

Chan & Chan (2012), entre outros. Em suma, a vantagem de uma investigação 

multimetodológica vive na possibilidade de complementar informação. Por exemplo, 

poderia ter conhecimento que as notícias de crime dos jornais portugueses influenciam o 

medo do crime da população portuguesa. Porém, sem a análise de conteúdo, não teria 

conhecimento de como são constituídas as notícias (exacerbação de crimes violentos, 

e.g.) e esse conhecimento pode ajudar a compreender o porquê de as notícias de crime 

potenciarem o medo do crime. 

 Por fim, abordarei as limitações do estudo e, por conseguinte, sugestões para 

investigação futura. Na análise de conteúdo teria sido importante a consideração de um 

leque mais diverso de jornais e, quiçá, a análise de conteúdo de outros meios de 

comunicação (rádio, televisão), porém dadas as limitações temporais e espaciais desta 

dissertação, apenas foram abordados dois exemplares de jornais nacionais. A utilização 

da análise de discurso seria igualmente proveitosa, de modo a melhor compreender o 
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discurso utilizado. A comparação entre o número de notícias de crime e as estatísticas 

oficiais da criminalidade seria também útil para, efetivamente, compreender se há uma 

seletividade dos tipos de crime nos media.  

 Quanto à construção do inquérito, uma vez que as questões aplicadas no 

inquérito foram desenvolvidas com base em estudos realizados noutros países e 

adaptadas à realidade portuguesa e às necessidades do estudo, a comparação de dados 

não é conseguida do modo desejado e existe a incapacidade de cruzar os dados obtidos 

nos diferentes estudos. Mais, os dados da amostra não apresentam uma distribuição 

normal e, por isso, foram realizados testes não paramétricos que apresentam 

desvantagens: na comparação de valores centrais baseiam-se em ordenações e não em 

valores absolutos e, em comparação, com os testes paramétricos são descartados, pois 

são menos potentes em termos estatísticos (Martinez & Ferreira, 2010). Para além disso, 

a amostra é pequena e impede a relação entre a leitura de determinados jornais e o medo 

do crime e um maior impacto estatístico. Teria sido, igualmente, importante a análise 

dos dados referentes à televisão, aos comportamentos de segurança adotados pelos 

inquiridos e à perceção dos inquiridos face aos níveis de crime, à justiça e ao trabalho 

da polícia. Para além disso, seria também pertinente ter incluído uma escala de 

desejabilidade social, para fins de controlo de algumas variáveis, pois (por exemplo) o 

CM não é o jornal mais escolhido pelos indivíduos, mas é aquele que apresenta uma 

maior frequência de leitura. A criação de variáveis que cruzem o número de notícias de 

crime e a sua dimensão com o medo do crime seria interessante para a melhor 

compreensão da influência que os jornais podem ter na população (e.g. Williams & 

Dickinson, 1993). Por fim, uma variável que considerasse o sensacionalismo das 

notícias e que se relacionasse com o sentimento de insegurança e com as suas diversas 

componentes seria importante (e.g. Budó, 2006; Surette, 2011).  
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Conclusão 

 Sob a alçada da questão de investigação “Será que as notícias sobre o crime 

geram e exponenciam o medo do crime?” e, através, do desenvolvimento de uma 

abordagem multimetodológica: aplicação de uma análise de conteúdo a dois jornais 

portugueses, conjuntamente com a criação e aplicação de um inquérito à população foi 

possível responder às hipóteses colocadas e, assim, retirar a principal conclusão: as 

notícias de crime presentes nos jornais portugueses são uma variável explicativa do 

medo do crime na população. Ainda que não seja a variável com mais impacto 

estatístico é uma variável que contribui para o fenómeno em estudo. 

 Esta conclusão foi conseguida através da análise estatística dos dados obtidos 

através do questionário previamente construído. Para além disso, foi possível 

compreender as diferenças entre os dois jornais em análise e, ainda que não tenha sido 

possível, relacionar a frequência de leitura de determinados jornais com o medo do 

crime, foi possível compreender que o CM é o jornal lido com mais frequência e, este, é 

por consequência o jornal com mais notícias de crime, mais sensacionalismo no seu 

título e lead, maior impacto visual e com um maior descuido no tratamento das matérias 

de crime que são, invariavelmente, sensacionalistas desde o início da imprensa. 

 Por fim, é de destacar que este estudo nos abre pistas para o futuro, 

nomeadamente quanto à inclusão da análise de discurso na análise das notícias de crime, 

na inclusão de mais jornais e também de mais meios de comunicação, mas também para 

o alargamento da amostra utilizada na aplicação dos inquéritos ou para a criação de 

variáveis que permitem a relação clara entre o medo do crime, os hábitos de leitura e o 

sensacionalismo. A questão que me apraz levantar é a seguinte: “Será que as notícias de 

crime dos jornais sensacionalistas exponenciam mais o medo do crime do que as 

notícias de crime dos jornais de referência?” 
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Anexo 1 

Jornal T 

Dia/Mês/Ano 

Codificação do Artigo
11

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  

Título e 

Lead 

Preenche requisitos                         

Sensacionalista         
                

Nº de Fotografias                         

Dimensão 

Icónica 

Grande                         

Média                         

Pequena                         

Primeira 

Página 

Presença: Sim/Não                         

Com Fotografia: Sim/Não                         

Com Destaque: Sim/Não                         

Editoria 
                         

                         

Notícia 

Assinada (ou 

não), 

Agência ou 

Outro órgão 

de 

comunicação 

social 

Notícia Assinada                         

Notícia Assinada com 

Agência 
        

                

Notícia de Agência                         

Notícia com Iniciais                         

Não Assinada                         

Elaboração Própria 

(Infografias/Gráficos) 
        

                

                                                      
11

 A numeração diz respeito à codificação atribuída à notícia do dia em análise (anexo 4 e 5). 
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Conteúdo de outras 

publicações 
        

                

Género 

Jornalístico 

Notícia                         

Reportagem                         

Artigo de Contexto                         

Breve                         

Foto-Legenda                         

Perfil/Retrato                         

Editorial                         

Comentário                         

Crónica                         

Opinião       -- --                 

Debate       -- --                 

Análise       -- --                 

Entrevista                         

Citações/Frase-

Chave/Números 
        

                

Estudo/Inquérito/Sondagem                         

Outros                         

Dimensão da 

notícia 

Menos de meia página                         

Meia página                         

Mais de meia página                         

Uma página                         

Uma página e meia                         

Duas páginas                         

Mais de duas páginas                         
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Anexo 2 

Jornal 

Dia/Mês/Ano Tipologia de Crime Ofensor Vítima 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11
12

           

  

                                                      
12

 A numeração diz respeito à codificação atribuída à notícia do dia em análise (anexo 4 e 5). 
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Anexo 3 

Jornal 

Meses de 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 
T 

T
ip

o
lo

g
ia

 d
e 

C
ri

m
e
 

Crime de Propriedade 

Assalto à mão armada              

Roubo com recurso a agressão              

Assalto com recurso a agressão              

Assalto com recurso a ameaça              

Assalto por esticão              

Assalto              

Tentativa de Assalto              

Simulação de assalto              

Roubo              

Tentativa de roubo              

Roubo com recurso a ameaça              

Roubo por esticão              

Tentativa de roubo por esticão              

Abuso de Confiança              

Furto              

Tentativa de furto              

Vandalismo              

Dano              

Carjacking              

Tentativa de Carjacking              

Crimes contra a 

integridade física 

Ofensa à integridade física              

Ofensa à integridade física agravada pelo 

resultado 
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Rixa              

Violência após subtração              

Maus tratos              

Crime contra a 

liberdade pessoal 

Ameaça              

Coação              

Coação Agravada              

Sequestro              

Rapto              

Tráfico de pessoas              

Auxílio à imigração ilegal              

Perseguição              

Crime contra a 

Liberdade Sexual 

Abuso Sexual              

Tentativa de abuso sexual              

Abuso Sexual de pessoa portadora de doença              

Lenocínio              

Coação Sexual              

Violação              

Violação Agravada              

Assédio              

Crime contra a 

autodeterminação 

sexual 

Abuso Sexual de Menores              

Abuso Sexual de Menores de Menores 

agravado de forma continuada 
             

Pornografia de menores              

Gravação ilegal              

Violência Doméstica              

Crime contra o 

património geral 

Burla              

Burla Qualificada              

Burla Informática              

Tentativa de burla              

Extorsão              
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Usura              

Fraude              

Crime cometido no 

exercício de funções 

públicas 

Corrupção              

Branqueamento de Capitais              

Crime contra os 

direitos patrimoniais 
Recetação              

Crimes de Falsificação 

Falsificação de documentos              

Falsificação de dinheiro              

Clonagem de dados de cartões              

Posse de passaportes ilegais              

Desvio de dinheiro              

Contrafação              

Manipulação de resultados              

Falta de licenciamento e de seguro              

Crimes relacionados 

com droga 

Tráfico de droga              

Venda de droga              

Posse de droga              

Fabrico e tráfico de esteroides, anabolizantes 

e hormonas de crescimento para venda 
             

Posse de substâncias dopantes              

Posse de tabaco ilegal              

Cultivo de droga              

Comercialização não autorizada de fármacos              

Crime contra a 

autoridade pública 

Desrespeito pela medida de coação              

Desobediência              

Usurpação              

Exercício ilegal de funções              

Crimes contra a 

realização da justiça 

Simulação de crime              

Suborno              

Prevaricação              
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Crime contra a vida 

Homicídio              

Homicídio Simples              

Tentativa de Homicídio              

Homicídio Agravado              

Tentativa de homicídio qualificado agravado              

Homicídio Qualificado              

Duplo homicídio              

Quadruplo homicídio              

Homicídio Acidental              

Crimes contra a vida 

intrauterina 
Realização de aborto ilegal              

Crimes de perigo 

comum 

Condução sobre o efeito de droga              

Condução sem carta              

Uso do telemóvel              

Condução em contramão              

Atropelamento mortal e fuga              

Condução com excesso de velocidade              

Condução Perigosa              

Corridas Ilegais              

Incêndio              

Invalidade de produtos e faltas de condição 

de higiene 
             

Crimes relacionados 

com armas 

Posse de arma ilegal              

Tráfico de armas              

Utilização de explosivos              

Crime contra a paz e a 

humanidade 

Tortura              

Tiroteio              

Crime contra o 

respeito devido aos 

mortos 

Profanação de cadáver              

Ocultação de cadáver              

Crime contra a paz 

pública 

Terrorismo              

Associação Criminosa              
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Crimes relacionados 

com animais 

Roubos              

Caça ilegal              

Captura e venda ilegal de espécies protegidas              

Transporte de espécies sem documentos legais              

Pesca Ilegal              

Venda Ilegal              

Crime Informático Ataque Hacker              

Negligência Médica              

C
a

ra
ct

er
iz

a
çã

o
 d

o
 O

fe
n

so
r
 

Possui nome do ofensor              

Idade 

Entre os 0 e os 17              

Entre os 18 e os 29              

Entre os 30 e os 49              

Entre os 50 e os 79              

Entre os 80 e os 99              

Género 

Masculino              

Feminino              

Masculino e Feminino              

Relacionamento 

Namorado(a)              

Ex-namorado(a)              

Companheiro(a)              

Ex-companheiro(a)              

Marido              

Ex-Marido              

Irmã(o)              

Pai              

Mãe              

Filho(a)              

Tio              

Sobrinho(a)              

Tio-avô              

Padrasto              

Genro              
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Familiares              

Estado Civil 
Noivo(a)              

Divorciado(a)              

Descrição 

Encapuzados              

Identifica o número de ofensores              

Armados              

Recluso              

Emigrante              

Gang              

Traficante              

Falsa identidade              

Arguidos              

Cúmplices              

Rede Criminosa              

Estrangeiro              

Casal              

Grupo              

Português              

Amigos              

Sem Cadastro              

Dependente de drogas              

Doença Bipolar              

Licenciada em Assistente Social              

Vizinho(a)              

Inimputável              

Patrão              

Familiares              

Donos              
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Surdo(s)-mudo(s)              

Deficiência Psíquica              

Alcoolizado              

Situação Profissional 

Estudante              

Desempregado(a)              

Reformado(a)              

Profissão 

Profissões das Forças Armadas              

Representantes do Poder Legislativo e de 

Órgãos Executivos, Dirigentes, Diretores e 

Gestores Executivos 

             

Especialistas das Atividades Intelectuais e 

Científicas 
             

Técnicos e Profissões de Nível Intermédio              

Trabalhadores dos Serviços Pessoais e de 

Proteção 
             

Trabalhadores Qualificados da Indústria, 

Construção e Artífices 
             

Trabalhadores Não Qualificados              

Antecedentes Criminais              

C
a

ra
ct

er
iz

a
çã

o
 d

a
 V

ít
im

a
 

Possui nome da vítima              

Idade 

Entre os 0 e os 17              

Entre os 18 e os 29              

Entre os 30 e os 49              

Entre os 50 e os 79              

Entre os 80 e os 99              

Género 

Masculino              

Feminino              

Masculino e Feminino              

Relacionamento 

Namorado(a)              

Ex-namorado(a)              

Companheiro(a)              

Ex-companheiro(a)              
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Atual companheiro(a) do(a) ex-

companheiro(a) 
             

Esposa              

Ex-Mulher              

Filha da ex-companheira              

Pai              

Filho(a)              

Enteado(a)              

Tio(a)              

Neto(a)              

Sobrinho(a)              

Ex-sogro(a)              

Cunhado(a)              

Mãe              

Tia da ex-namorada              

Primo(a)              

Irmã(o)              

Estado Civil 
Noivo(a)              

Viúvo(a)              

Descrição 

Emigrado(a)              

Idoso(a)              

Autarquias              

Sem antecedentes criminais              

Homossexual              

Turista              

Estrangeiro(a)              

Vizinho              

Traficante              

Cliente              

Sem-abrigo              

Casal              

Consumidor de droga              
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Doença de Alzheimer              

Patrões              

Recluso(a)              

Portador de deficiência              

Criança(s)              

Toxicodependente(s)              

Amante              

Milionários              

Amigo              

Dono              

Internado no Hospital              

Situação Profissional 
Estudante              

Reformado(a)              

Profissão 

Profissões das Forças Armadas              

Representantes do Poder Legislativo e de 

Órgãos Executivos, Dirigentes, Diretores e 

Gestores Executivos 

             

Especialistas das Atividades Intelectuais e 

Científicas 
             

Técnicos e Profissões de Nível Intermédio              

Trabalhadores dos Serviços Pessoais, de 

Proteção 
             

Trabalhadores Qualificados da Indústria, 

Construção e Artífices 
             

Trabalhadores Não Qualificados              

Antecedentes Criminais              

Infraestrutura/Bens 

Quartel dos Bombeiros              

Loja              

Escola              

Automóveis              

Estabelecimento Comercial              

Destilaria              
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Fábrica              

Cemitério              

PSP              

Grandes Empresas              

GNR              

Estado              

Junta de Freguesia              

Stands              
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Anexo 4 

 

Títulos das notícias de crime do CM 

2 de Janeiro de 2016 (total: 53; crime: 6) 
1. PSP reformado morto a tiro a salvar a mulher.  

2. Falsos peregrinos assaltam quartel. 

3. Assaltam escola. 

4. Anónimo denuncia tráfico. 

5. Assaltante rouba e ataca idosa com faca. 

6. Baterias e cobre. 

7. Atropelado após ser espancado. 

8. Queima mulher com água quente. 

9. Atacado no pescoço. 

10. Gang ataca loja. 

11. Viaturas vandalizadas. 

15 de Junho de 2016 (total: 48; crime: 7) 
1. Treinador chantageia com fotos de nudez. 

2. Corta pulseira e esconde-se na casa da filha. 

3. GNR aperta cerco a burlão de notas de 50. 

4. Expulso do conselho. 

5. Detido por furto. 

6. Roubam gasolina. 

7. GNR trava traficantes em 6 cidades. 

8. Pedidos com nove anos para homem que matou vizinho com 17 golpes. 

9. Procurador quer baixar a pena a predador sexual. 

10. Polícias investigados. 

11. Condenado apanhado por roubo. 

12. Gang punido por assaltos. 

13. Grupo roubou 180 mil euros. 

14. Ourives liderava ataques a lojas. 

15. Agride agente da PSP. 

16. Evadido apanhado. 

17. Ladrão de ouro preso. 

18. Bêbados ao volante. 

19. Educadora acusada de bater em criança. 

20. Diretor denuncia aluno com droga. 

21. Sequestra filha da ex-companheira.  

31 de Janeiro de 2016 (total: 52; crime: 7) 
1. Vara nunca mais me ligou nem falou comigo. 

2. Dispara a matar contra ex e amante. 

3. Ladrão com apresentações. 

4. 140 aceleras apanhados em 17 horas. 

5. Tentam roubar cofre e levam telemóvel. 

6. Furtam todo o miolo do carro. 

7. Rixa familiar na rua acaba à facada. 

8. Detidos em acidente após fuga de 10 km. 

9. Traficantes detidos.  

10. Coronel alvo de buscas nos Kamov. 

11. 525 apanhados ao telemóvel.  

12. Espanha quer deter 4 portugueses. 
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13. Pancada no hospital após morte do doente. 

14. Roubam marisco. 

15. Encontro gang acaba em roubo. 

16. Polícia detém 45. 

17. Queixa-se de agentes. 

1 de Fevereiro de 2016 (total: 52; crime: 6) 
1. Ele tentou matá-la porque ainda a ama. 

2. Godinho com segurança no Brasil. 

3. Sete detidos a caçar junto de habitações. 

4. Duas mulheres apanhadas a furtar ferro. 

5. Falso banqueiro vai a tribunal. 

6. Detidos com droga. 

7. Dupla caçada a assaltar casa. 

8. Daesh volta a ameaçar Portugal. 

9. Um detido com faca e 12 multados. 

10. Menor espancado em jogo de juniores. 

11. Julgado o homem que violou matou e atirou idosa para o lixo. 

12. Sepultura com tijolos e betão. 

13. Condenado a 15 anos. 

15 de Fevereiro de 2016 (total: 52; crime: 5) 
1. Disparam queixas de corrupção em Braga. 

2. Trio volta a atacar bomba. 

3. Oito assaltos numa noite. 

4. PJ fotografa Damásio a juntar Relvas e Veiga. 

5. Doping vinha em matrioskas. 

6. PSP apreende 70 kg de cocaína.  

7. Roupa furtada. 

8. Cães roubados e mortos. 

9. Andou 4 km em contramão. 

10. SEF prende 4 com passaportes falsos. 

11. Oleiro português assassinado a tiro. 

29 de Fevereiro de 2016 (total:52; crime: 5) 
1. Ladrões em fuga matam condutor. 

2. Furtam ambulância em socorro. 

3. Preso em poço ao furtar motor. 

4. Burlão dos 50 euros ataca no Porto. 

5. Abusa de filha e de enteada. 

6. Terreno do massacre discutido na justiça. 

7. Setenta detidos com droga. 

8. Ferido à catanada em Feira. 

9. Guerra de famílias acaba em homicídio. 

10. Assalta fábrica. 

11. Tinha uma faca. 

12. Condutor em fuga. 

13. Bombeira diz ter sido assediada. 

14. Mais assaltos bem cemitérios. 

15. PSP detém 28. 

16. Menor ferido em rixa. 

17. Facilitador detido. 

1 de Março de 2016 (total: 48; crime: 6) 
1. Matam por saco de moedas. 
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2. Também matavam se alguém os impedisse. 

3. Apontaram as armas e eu tive de fugir dali. 

4. Predador sexual pede exames psiquiátricos. 

5. Bombeiro leva pena de cadeia mas vai manter-se ao serviço 

6. Burlão das notas de 50 tem o irmão em fuga. 

7. Milionário detido por pesca ilegal. 

8. Não se lembra de esfaquear. 

9. Passaportes falsos. 

10. Indemniza menor. 

11. Traficante detido. 

12. Tribunal entrega menina a suspeito de abuso sexual. 

13. Detido após assalto a ourivesaria. 

14. Violador de estudante em tribunal. 

15 de Março de 2016 (total: 48; crime: 5) 
1. Levam moedas de máquina no posto da GNR. 

2. Cumpre prisão após 15 anos a guiar sem carta. 

3. Silêncio protege predador. 

4. Agressor armado. 

5. Apreendem amêijoa. 

6. Travam assaltante. 

7. Filma e partilha na net abuso às sobrinhas. 

8. Atira para matar polícia. 

9. Dupla armada foge à polícia. 

10. Traficante volta a ser detido. 

11. Armas e droga. 

12. Ladrões apanhados. 

13. Detidos por furto a uma óptica. 

14. Condutora tinha taxa de 4 de álcool. 

31 de Março de 2016 (total: 48; crime: 6) 
1. Suspeitos identificados estão em fuga. 

2. Faz ronda final a tiro para atestar mortes. 

3. Empresário espancado. 

4. Mexilhão apanhado. 

5. Traficantes detidos. 

6. Caça ao jogo ilegal. 

7. Enterra droga no jardim. 

8. PJ caça megaburlão refugiado na Madeira. 

9. Marinheiro detido por agredir PSP. 

10. Esfaqueia namorada após discutir. 

11. PSP detém 10 elementos de gangs rivais após tiroteio. 

12. ASAE apreende produtos e animais. 

13. Roubado e agredido por familiar em cilada. 

14. Finge ser PSP e leva telemóvel. 

15. Detidos com haxixe. 

16. 46 casos de violência. 

17. Rouba e agride. 

18. Detido por roubo. 

19. Imagem do sagrado coração de Maria roubado. 

20. Condenado por abortos ilegais no SNS. 

21. Gang ataca cafés e rouba tabaco. 

1 de Abril de 2016 (total: 48; crime: 6) 
1. Tenta matar à facada ao saber do novo amor. 
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2. Ataca vizinha com ferro. 

3. Ladrão preso com um carro topo de gama. 

4. Finge assalto para salvar casamento. 

5. Ameaça os vizinhos. 

6. Gere 10 mil penhoras e desvia 2.5 milhões. 

7. Assassina mulher com ácido por negar sexo. 

8. Internado 3 anos por ameaçar juízes. 

9. Julgado por violar enteado 260 vezes. 

10. Homicida encontrado sem vida num poço. 

11. Atacam parque subterrâneo. 

12. Estudante detido. 

13. Agressor armado. 

14. Preso por seis roubos. 

15. Detido com droga. 

16. Pena suspensa por violação. 

16 de Abril de 2016 (total: 56; crime: 6) 
1. Suborna mãe do menino que matou no facebook. 

2. Assaltos a camiões de TIR dão penas de cadeia. 

3. Homicida fica internado. 

4. Falsos pintores atacam casas. 

5. Idoso bate na mulher. 

6. Mulher com bastões. 

7. Encapuzado agride idosa em habitação. 

8. Presos por tentar matar à facada. 

9. Atirador confundiu casal com ladrões. 

10. Levam terror em roubo a café. 

11. Segurança ilegal. 

12. Furtam carrinha. 

13. Agride e prostitui namorado do filho. 

14. Carteiristas julgados. 

15. Apreende 10 máquinas. 

16. Idosa assaltada no multibanco. 

17. Médico do Norte acusado pelo DCIAP. 

30 de Abril de 2016 (total: 56; crime: 5) 
1. Pagamentos tramam Pinto da Costa. 

2. Pastor homicida fica com pena de 17 anos. 

3. Vendia na feira bens furtados. 

4. Aluna expulsa após agredir professora. 

5. Assaltantes de tabaco apanhados. 

6. Condenado por tentar matar ex. 

7. Polvo apreendido. 

8. Prisão domiciliária. 

9. Lídia violada antes de ser morta à facada. 

10. Polícias mudam acesso após ataque hacker. 

11. Morta por colega ao negar namoro. 

12. Mãe e filha vivem terror. 

13. Detido em hospital. 

14. Português preso. 

15. Caçam traficantes. 

16. MP investiga desvio de 250 mil. 

17. Falsos ourives enganam idosa. 

18. Ataca com enxada. 

19. Agredido por dívida. 
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20. Peças contrafeitas apreendidas. 

1 de Maio de 2016 (total: 52; crime: 3) 
1. Forçada a masturbar o patrão. 

2. Bancária capturada por desvio de milhões. 

3. Tribunal deixa ladrão violento em liberdade.  

4. Presa pela GNR a furtar cortiça. 

5. Detidos com álcool. 

6. Ameaça mulher em frente à PSP. 

7. Detidos por furto.  

8. 24 condutores presos. 

9. PSP faz 68 detenções. 

10. Lançam pedras contra autocarro. 

15 de Maio de 2016 (total: 52; crime: 6) 
1. Guarda-redes custam 15 mil euros por jogo. 

2. Ladrões de ourivesaria presos após despiste. 

3. Assalta idosa no interior do cemitério. 

4. Donos de carros burlados na net. 

5. Jogador furta e destrói BMW. 

6. Empurram automóvel para roubar. 

7. Agressor apanhado com arsenal. 

8. Escondem 20 quilos em ouro e ganham RSI. 

9. Casal de portugueses mortos por encomenda. 

10. Casal muda de quarto antes das agressões. 

11. Fuga louca de ladrão provoca três feridos. 

12. PSP faz 55 detenções. 

13. Rixa de bombeiros. 

14. Idoso agredido em risco de vida. 

15. Reclusos batem em guardas. 

31 de Maio de 2016 (total: 56; crime: 5) 
1. Advogados com rede de extorsão. 

2. PSP apanha 20 condutores alcoolizados. 

3. Tenta matar companheiro da ex-mulher. 

4. Detido a assaltar tabacaria. 

5. Detidos por tráfico. 

6. Assaltam pizzaria. 

7. Tinha tabela para explorar prostitutas. 

8. 35 crianças abusadas por terapeuta da fala. 

9. Tenta meter droga na cadeia. 

10. Cristóvão responde por roubos. 

11. Aliciam para sexo e roubam idosos. 

12. Escavam parede e roubam joias. 

13. Armas no avião. 

14. Apanhados com droga. 

15. Agredidos no Festival. 

16. Traficantes presos. 

17. Ladrão destrói casa dos pais. 

1 de Junho de 2016 (total: 56; crime: 4) 
1. Alega ser ilegal vídeo em que manda matar. 

2. 40kg de shisha. 

3. Jovem tinha bastão. 

4. Condenado por furtar ouro a vizinha. 
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5. Idosa ferida com facada nas costas. 

6. Investigação assume que ácido desfez corpo. 

7. Tenta asfixiar taxista. 

8. PJ investiga golpe de faca em turista. 

9. Condenado por aliciar na internet. 

10. Abusador com pena reduzida. 

11. Mafioso lava milhões de fraude em Portugal. 

12. Cortavam pneus. 

13. Agride polícia. 

14. Quatro médicos foram acusados. 

15. Assaltada a dormir. 

16. Apanhado com arma. 

17. Traficantes presos. 

18. Tentam assaltar. 

15 de Junho de 2016 (total: 56; crime: 4) 
1. Fábrica topo de gama fazia notas de 500 euros. 

2. Atirado fica preso.  

3. Correios de droga são detidos. 

4. Filmada a fazer sexo queixa-se de mirone. 

5. Casal e filhos sequestrados em assalto a casa. 

6. Simula rapto e trama irmão. 

7. Comerciante vendia substâncias dopantes. 

8. Mãe e filhas espancadas. 

9. Detido suspeito de 26 crimes. 

10. Dona de loja luta e trava assalto. 

30 de Junho de 2016 (total: 56; crime: 5) 
1. Lança fogo a carro com filho ainda vivo. 

2. Assalta banco com uma arma. 

3. Apontam arma e roubam mala em parque. 

4. Rixa em Ramalde. 

5. Traficantes detidos. 

6. Dá um tiro para o ar em discussão. 

7. Metralhadora e pistolas de polícia à venda na rua. 

8. Homicida luso apanhado em ilha tropical. 

9. Vendem droga junto a escolas. 

10. Português decapitado e assaltado. 

11. Motorista de táxi preso por tráfico. 

12. Apanhado com milhão na bagageira de carro. 

13. Raptam mulher para roubar. 

14. Alugam BMW e são calçados. 

15. Detido por furto. 

16. Apanhado com arma. 

17. Detida sem carta. 

18. Assaltam farmácia com faca. 

19. 800 kg amêijoa apreendidos. 

1 de Julho de 2016 (total: 56; crime: 5) 
1. Assalto armado e de capacete. 

2. Finge morte para não ser assassinado. 

3. Julgado por espancar a namorada. 

4. Ameaça de morte. 

5. Vendedores detidos. 

6. GNR condenados por coação e ofensas físicas. 
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7. Gang faz refém português. 

8. Contrafação. 

9. Idosa foi burlada. 

10. Ferido em rixa. 

11. Gnome roubado. 

12. Violador libertado. 

13. 33 casos de maus-tratos a idosos. 

14. Detido em flagrante. 

15 de Julho de 2016 (total: 51; crime: 6) 
1. Mãe de Carlinhos quer justificar-se ao juiz. 

2. Leva 7 anos por tentar matar. 

3. Aposentado incendiava junto a casas. 

4. Assaltava banco durante a madrugada. 

5. Burlão das notas 50 faz 47 crimes. 

6. Sacava fortunas a idosos de lares. 

7. Material furtado. 

8. Caranguejo ilegal. 

9. Mulher assassinada a tiro pelas costas. 

10. Funcionária presa por vender baixas e subsídios. 

11. PJ caça dupla de traficantes. 

12. Família foge com ataques com very lights. 

13. Assalta seis bombas com pistola falsa. 

14. Perdoem-me porque estou arrependido. 

15. Coordenador desvia 119 mil euros. 

16. Traficantes condenados. 

17. Roubo por esticão. 

18. Armado na rua. 

19. Conduz com 2.6 g/l. 

20. Burlada na internet. 

21. Bombeiro preso por atear incêndios. 

31 de Julho de 2016 (total: 52; crime: 3) 
1. Alerta de terror com argelino em fuga. 

2. Ferido com tesourada numa rixa em pensão. 

3. Família vive em terror. 

4. Emigrante alcoolizado agride GNR. 

5. GNR detém condutor que matou e fugiu. 

6. Traficantes presos. 

7. 42 detidos em 12 horas. 

8. Julgado em Janeiro. 

1 de Agosto de 2016 (total: 52; crime: 5) 
1. Pescadores identificados por pesca ilegal. 

2. Rebentam grade para assaltar e fogem com garrafas de uísque. 

3. Conduz alcoolizado. 

4. Engana e mata filho. 

5. Mata a tiro a mulher doente. 

6. Atacam casal dentro de carro. 

7. Mais um da seita violadora preso. 

8. Traficantes em preventiva. 

9. 57 detidos em 12 horas. 

10. Notas falsas. 

15 de Agosto de 2016 (total: 52; crime: 4) 
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1. PSP prende traficantes junto ao posto da GNR. 

2. Detido ao acionar very light. 

3. PSP apanha jovem com pena por cumprir. 

4. Rixa em festa popular acaba com homem esfaqueado. 

5. Roubam telemóvel. 

6. 31 detidos em 12 horas. 

7. Rouba no comboio. 

8. Grupo espanca e assalta empresário. 

31 de Agosto de 2016 (total: 52; crime: 6) 
1. PSP trava ladrão com tiro fatal. 

2. Tribunal liberta psicopata assassino. 

3. Vendedor finge roubo para evitar falência. 

4. Judiciária trava incendiário de 16 anos. 

5. Ataca a ex com macaco do automóvel. 

6. Tinha-lhe muito medo. 

7. Ladrão apanhado. 

8. Meninas abusadas em família de acolhimento. 

9. Fica na cadeia para evitar justiça popular. 

10. Emigrante tenta matar a mulher com mochila de explosivos. 

11. PJ deteve mais um homicida de dono de café. 

12. Ladrão aponta arma em minimercado. 

13. Gang espanca em assalto. 

14. Agência burla 22 com viagens. 

15. 12 detidos pela PSP. 

16. Polícia marítima apreende 210 bolas de berlim. 

17. Entre 2013 e 2015: Crimes domésticos entre homens fazem 485 vítimas. 

1 de Setembro de 2016 (total: 52; crime: 7) 
1. Professor de xadrez abusava de criança.  

2. Jovem conduz em contramão ao fugir à PSP. 

3. Pneu rebenta e trava ladrão de automóvel. 

4. Arrumador morre em ataque a soco. 

5. Tinha plantação de canábis. 

6. Presos com armas. 

7. Tabaco apreendido. 

8. Traficante detido. 

9. Levam tabaco e plasmas em furtos a cafés. 

10. Dono de carro caça e entrega assaltante. 

11. Adormece ao tentar asfixiar a mãe. 

12. Apanhado a conduzir sem carta três vezes em cinco meses. 

13. Ficam presos por matar dono de café. 

14. Judiciária detém idoso de 81 anos que ateou fogo. 

15. Segurança ilegal no Algarve. 

16. Detidos com artigos falsos. 

17. Pedófilo vai para cadeia após abusos. 

18. Gang deixa escapar 750 mil euros em ouro. 

19. Esfaqueado junto a parque. 

20. Burlam com haxixe. 

21. Ladrões agredidos. 

22. GNR detém 3 e apreende 366 plantas de canábis. 

23. Traficante detido. 

24. Ferem três polícias. 

25. GNR detém ladrão dos santuários com 2 mil euros. 
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15 de Setembro de 2016 (total: 48; crime: 5) 
1. Tenho uma prenda para ti, não me mates. 

2. Julgado membro de gang. 

3. Pescado apreendido. 

4. Traficantes detidos. 

5. Farmacêutica tranca-se e evita roubo. 

6. Disparou sobre filho que tentou defender a mãe. 

7. Choca contra seis carros e acusa 2.7 g/l. 

8. Fiscal da câmara tinha quatro casas. 

9. Agride em café e ameaça polícias. 

10. Preso após furto. 

11. Detido com armas. 

12. Trio rouba carro. 

13. Preso com arma. 

14. Fuzileiro impede roubo por esticão. 

30 de Setembro de 2016 (total: 48; crime: 4) 
1. Grupo causa pânico em guerra da noite. 

2. Homem do pau diz ter sido molestado. 

3. Mão criminosa na destruição de um pesadelo. 

4. Atacam militares que iam para fogo. 

5. Armas ilegais. 

6. Ex-político pedófilo leva pena suspensa. 

7. Pense mesmo que ia morrer. 

8. Trio rouba ATM com explosão. 

9. Morta ao recusar passar a ferro. 

10. Ataca de motosserra. 

11. Miguel Macedo julgado em Janeiro. 

12. Apanhados assaltantes de bombas. 

1 de Outubro de 2016 (total: 56; crime: 5) 

1. Ladrão dispara à GNR e é abatido. 

2. Carro da GNR atingido com cinco tiros. 

3. Agridem em ataque ao tabaco. 

4. PJ trava assaltantes. 

5. Negam escravidão. 

6. Ataca mulher e filha. 

7. Falsos inspetores.  

8. Publica fotos de menina nua. 

9. PJ apanha droga no aeroporto. 

10. Ex-militar nega prostituição. 

11. Trio fere idoso em roubo a casa. 

12. Espancado suspeito de violar estudante. 

13. Empregada furta ouro das casas dos patrões. 

14. Homem fazia notas de 500 euros. 

15. Assaltam mercado. 

16. Ex-dirigente punido. 

17. Violência e cigarros. 

18. Três detidos por roubo com asfixia. 

15 de Outubro de 2016 (total: 56; crime: 6) 

1. Falta de documentos trava fuga para África. 

2. Abalado por ver colega ser morto. 

3. Assaltam no dia do massacre. 

4. Leva mais de 23 anos por matar com ácido. 
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5. Roubam 4 mil euros em tabaco. 

6. Canábis apreendida. 

7. Pedófilo detido. 

8. PJ trava terror de madrugada. 

9. Ladrão pede ajuda a juízes. 

10.  Agressor sujeito a internamento. 

11. Monitor condenado por abusar de crianças. 

12. Super dragão fica em prisão domiciliária. 

13. Furtam mil euros a turista na baixa. 

14. Roubam carro em cinco minutos. 

15. 9 presos em redes de assaltos. 

16. Violado na cadeia recebe 1000 euros. 

17. Funcionário condenado. 

18. Ganga condenado por 20 assaltos. 

19. Ameaça matar dentro de café. 

20. Traficantes detidos. 

21. Assaltos preocupam. 

22. Ladrões apanhados.  

23. Furtos no santuário. 

24. Mulher queixa-se de agressão. 

31 de Outubro de 2016 (total: 52; crime: 5) 
1. Duarte Lima julgado por abuso de confiança. 

2. Família levanta 30 mil euros no dia do crime. 

3. Gata ajuda à captura de casal de ladrões. 

4. Furtam em antiga fábrica. 

5. Tenta matar a tiro por ser rejeitado. 

6. Ferido em rixa. 

7. Agride mulher e filha à frente dos netos. 

8. Português rapta sogra a patrão da Fórmula 1. 

9. Mãe de Martim diz que o menino foi raptado. 

10. Faz seis roubos com uma faca. 

11. Caçador apanhado. 

12. 28 aves apreendidas. 

13. PSP faz 44 detenções. 

14. Idoso espancado até à morte por dois fios de ouro. 

1 de Novembro de 2016 (total: 48; crime: 5) 
1. Ela é manipuladora e faz sempre de vítima. 

2. Colhido com rádios roubados. 

3. Recluso viola deficiente em saída precária. 

4. 485 crimes no Cerco e Pasteleira. 

5. Feirante tinha arma. 

6. PSP detém 61 em 3 dias. 

7. Julgados à rebelia. 

8. Estudante rapta e viola em festa universitária. 

9. Arrombam e assaltam ourivesaria. 

10. Deixa filhas entregue a pedófilo. 

11. Apanhado depois de 20 dias de folga. 

12. Fica preso por roubo de 4.30 euros. 

13. ASAE deteta várias ilegalidades em 29 ginásios e oficinas. 

14. Ex-PSP tenta abusar de idosa de 92 anos. 

15. Judiciária caça incendiário. 

16. Prisão perpétua por estrangular. 

17. Furtam lenha. 
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18. Preso com droga. 

19. Tráfico em Milfontes. 

20. Apanhados 45 crimes em operação de estrada. 

15 de Novembro de 2016 (total: 48; crime: 5) 
1. Utentes tinham todos muito medo do padre. 

2. Sai em precária e mata jovem. 

3. Dupla armada assalta bomba de gasolina. 

4. Tráfico de droga. 

5. Gang ataca a bomba no Leroy. 

6. Adepto preso ao atirar petardo em jogo de futebol feminino. 

7. Rouba dois carros numa noite. 

8. Ex-bombeiro ateia 4 fogos. 

9. Assalta carro e leva suplemento.  

10. Julgado por abuso de menor. 

11. GNR apanha aceleras. 

12. Apanhados com coca. 

13. Caçavam pintassilgos. 

14. PSP caça homem por 15 assaltos em esplanadas. 

15. Ladrões surdos-mudos atacam GNR. 

30 de Novembro de 2016 (total: 48; crime: 5) 
1. Advogados inventam carreiras contributivas. 

2. Se sair, vai voltar a matar. 

3. Sai da prisão e rouba. 

4. Detidos com armas. 

5. Aluno traficante. 

6. Gang espalha terror em assaltos à bomba. 

7. Relação livra GNR da prisão por peculato. 

8. Major preso não quer só seis culpados. 

9. Roubam 200 mil euros em cilada a empresário. 

10. Rixa à facada faz dois feridos. 

11. Roubam mercedes em carjacking.  

12. Implicado em rede de tráfico humano. 

13. Tráfico na cadeia. 

14. Incendiário acusado. 

15. Detidos por furtos. 

16. Atrai amante para o roubar. 

17. PJ apanha traficante.  

18. Preso por contramão. 

19. Ferido grave em rixa familiar.  

1 de Dezembro de 2016 (total: 49; crime: 10) 
1. Vale e a mulher vivem da horta e com 441,7 euros. 

2. Estado oferece milhões a empresas-fantasma. 

3. Gang rouba gelados e é detido em despiste. 

4. Admite ajuda na ocultação de cadáver. 

5. Espeta lápis em professora. 

6. Sequestram jovem de 16 anos. 

7. Fármacos ilegais. 

8. Detido com munições. 

9. Apanha da amêijoa. 

10. Procuradora pede punição por homicídio. 

11. Executa amante gay para lhe sacar fortuna. 

12. Polícia de folga agredido em fila. 
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13. Mecânico detido por cultivar canábis em casa.  

14. Apanhado por sete roubos a estudantes. 

15. Desviam 10 mil euros da Junta. 

16. Roeu fios de alarme. 

17. Furta jogos em loja. 

18. Apreendem gaiolas. 

19. Encostam facas e roubam taxistas. 

20. Máfia de roubos tem dez na cadeia.  

21. Dois assaltantes condenados. 

22. Crianças obrigadas a mostrar os genitais. 

23. Condenados por fraude de 30 milhões. 

15 de Dezembro de 2016 (total: 49; crime: 7) 
1. Devolve ouro roubado ao ver foto na montra. 

2. Jogos ilegais. 

3. Advogado falsifica. 

4. Carne apreendida. 

5. Captura de percebes. 

6. Tráfico de droga. 

7. Rei dos Tecidos fica sem milhões. 

8. Frases sugerem vingança. 

9. Gang rouba 65 carros avaliados em 1 milhão. 

10. Homicida de Aguiar da Beira: Pedro Dias suspeito de furto de arte. 

11. União Mutualista: Diretora solta caução de 25009 euros. 

12. Burla de 20 milhões com combustíveis. 

13. Predador abusa de vizinho menor. 

14. Preso por balear irmão com a mulher. 

15. Recurso de Lima rejeitado no Brasil. 

16. Empresário quer ser solto. 

17. Colmeias roubadas. 

18. Sacam 100 mil euros. 

19. Levam bebés para o tráfico. 

20. Dupla armada assalta carrinha. 

21. Traficantes presos. 

22. Julgado por matar. 

23. Apanhado com droga. 

24. Pedem 900 mil euros para obrigar dux a falar. 

25. Dez pessoas apanhadas no tráfico. 

26. Médico filmava seios de jovens em consultório. 

31 de Dezembro de 2016 (total: 56; crime: 9) 
1. Mata noivo na véspera de Natal. 

2. Apontou-me a arma e mandou-me deitar. 

3. PSP de folga apanha ladrão em garagem. 

4. Tio pedófilo abusa de duas sobrinhas. 

5. Caça à pesca ilegal de meixão. 

6. Conduz alcoolizado 

7. Detido com navalha. 

8. ASAE trava fábricas clandestinas. 

9. Viola neta de 10 anos na manhã de Natal. 

10. Empresário encontrado morto de mãos atadas. 

11. Ataca três idosos. 

12. Português morto no Brasil esteve preso por tráfico de droga em Pinheiro da Cruz. 

13. Vinte detidos por furtos de azeitonas. 

14. Aponta arma à cabeça da mulher. 
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15. Falsa mãe acusada de sete crimes. 

16. SEF apanha 7 ilegais no aeroporto. 

17. Segurança Social encerra lar ilegal. 

18. Traficantes detidos. 

19. Vídeos do metro tramam ladrões. 

20. Prisão por falência. 

21. Roubo e armas. 

22. Detidos quatro condutores alcoolizados. 

23. PSP dá tiro na cara a ladrão chileno. 

24. Assalto a casa rende fortuna. 
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Anexo 5 

Títulos das Notícias de Crime do JN 

1 de Janeiro de 2016 (total: 44; crime: 3) 
1. Crime económico desvia 50 mil milhões por ano. 

2. Roubam 70 mil euros em pombos campeões. 

3. GNR trava gangue perito em máquinas de tabaco. 

4. Rede de traficantes desmantelada pela PSP. 

5. Jovem mordeu agente num dedo. 

6. Táxi roubado por cadastrado. 

7. Agressor ficou em preventiva. 

8. Caçadores detidos. 

15 de Janeiro de 2016 (total: 48; crime: 5) 
1. Casal Godinho deve 40 milhões ao Fisco. 

2. Burlão das notas de 50 preso após novo golpe. 

3. MP pede 9 anos de cadeia por matar vizinho. 

4. Camionista espanhol simula roubo de carga. 

5. Juiz Rangel rejeita recurso do MP contra Sócrates. 

6. Gasolineiro ganha luta com três ladrões. 

7. GNR desmantela quatro estufas. 

8. Agredido em ajuste de contas. 

9. Nota de 10 euros falsa. 

10. Mulher assaltada por esticão. 

11. Preventiva para detido por furtos. 

12. PJ captura traficante de pessoas foragido. 

13. Negou acusação de violência doméstica contra o pai. 

31 de Janeiro de 2016 (total: 56; crime: 4) 
1. Foi ao hotel balear a ex-mulher e namorado. 

2. Assaltantes só deixaram a chapa dentro da carrinha. 

3. Condenado a sete anos e meio de cadeia por tentar matar pai e filho em rixa numa festa. 

4. Entregou volta a burlões. 

5. GNR em força na A42. 

6. Levaram 270 doses de haxixe. 

7. Suspeitos de furtos identificados. 

8. Perseguição termina em despiste. 

9. Autarca paga e pede desculpa por insultar GNR. 

10. GNR apanha 525 condutores ao telemóvel. 

11. Família de mulher que teve alta e morreu agride médico. 

1 de Fevereiro de 2016 (total: 52; crime: 3) 
1. Júri julga pai que matou filho de cinco meses. 

2. Teve sexo virtual e acabou chantageado. 

3. Caçavam perto de casas. 

4. Polícia e SEF atentos a estrangeiros. 

5. Indiano acusa polícia de tortura. 

6. Vinham de Espanha com liamba. 

7. Mata idosa para esconder violação. 

15 de Fevereiro de 2016 (total: 56; crime: 2) 
1. MP omite cargo de diretor do Benfica em acusações de tráfico. 

2. Dirigentes julgados por desvio de dinheiro das contas de clube. 

3. Tribunal não conseguiu notificar ex-gestores. 
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4. Afonso Dias vai obter saída precária nas próximas semanas. 

5. Incendiário pode ser internado. 

6. SEF deteve 4 estrangeiros com passaportes israelitas falsos. 

7. Detido por furtos pela GNR. 

8. Preventiva para traficantes. 

9. Apanhados 12 por póquer e droga. 

10. Furtam esmolas de capela. 

29 de Fevereiro de 2016 (total: 56; crime: 3) 
1. Condutor assassinado por gangue após assalto. 

2. Autarca acusado de desviar 11 mil euros na Junta. 

3. Burlão das notas ataca de novo em dois cafés. 

4. Tribunal condena homem pela 45ª vez. 

5. Homem apanhado com droga. 

6. PSP deteve 28 indivíduos.  

7. Caiu a um poço quando furtava cobre. 

1 de Março de 2016 (total: 48; crime: 5) 
1. Vizinhos choram judoca morto a tiro por ladrões. 

2. Gangue em fuga está referenciado pela judiciária. 

3. 200 assaltos a carrinhas de valores em 6 anos. 

4. Especialista iliba Sócrates de corrupção em Vale de Lobo. 

5. Irmão de burlão das notas de 50 euros falta a julgamento.  

6. Julgado por matar irmão a tiro após discussão. 

7. Psiquiatra vai avaliar acusado de violar filhos. 

8. Pai e filho presos sete anos por terem tentado matar pastor. 

9. Carteiristas detidos pela segunda vez em 6 dias após furto a idosa em hospital. 

10. Furtam BMW, galo e duas galinhas. 

11. Levava 4kg de cocaína. 

12. Agrediu polícia e bombeira. 

13. Tribunal entrega filha a pai suspeito de abuso. 

15 de Março de 2016 (total: 48; crime: 4) 
1. Ex-mulher de empresário raptado já tinha sido agredido no local. 

2. 30 mil vítimas de tráfico humano na Europa. 

3. Mãe proibida de visitar filhas que terão sido violadas. 

4. Abusava de meninas de 8 e 9 anos e filmava tudo. 

5. Com droga no final do jogo. 

6. Assaltado por falsos amigos. 

7. Apanhados com arma e dinheiro. 

8. Preso por abusar de menina. 

9. Agressor tinha arma em casa. 

10. 7 detidos a conduzir com álcool. 

11. Comandante da GNR suspeito de ficar com dinheiro de furto. 

31 de Março de 2016 (total: 52; crime: 5) 
1. Ex-autarcas julgados por não devolverem telemóveis. 

2. Têxtil paga 172 mil euros por bullying laboral. 

3. Médico urbano condenado por abortos ilegais. 

4. PSP feridos preparavam-se para executar detenções. 

5. Imagem do Sagrado Coração de Maria furtada e profanada. 

6. 9 anos preso por violência doméstica. 

7. Ronda final de tios para não deixar sobreviventes. 

8. Enterrava droga no quintal de familiar mas foi descoberto. 

9. Detido por esquema piramidal. 
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10. PSP trava jogo ilegal em café. 

11. Confiscados 700kg de carne. 

12. GNR apreende droga. 

13. Preso pelo SEF procurado na Polónia. 

14. Armas de fogo apreendidos pela GNR a homem suspeito de violência doméstica. 

15. Esfaqueia namorada e tenta enfocar-se. 

1 de Abril de 2016 (total: 48; crime: 3) 
1. Luís Duque burlado em esquema com carros de luxo. 

2. Mãe recusa receber menor detido pela PSP. 

3. Mulher esfaqueada era ameaçada desde Janeiro. 

4. Masturbava-se em frente a crianças. 

5. Fugiu de bicicleta após assaltar gasolineira.  

6. Simula roubo de tablet para poder oferecer um à mulher. 

7. PJ prende assaltante por roubo e tráfico. 

8. Fogos e animais fazer subir crime.  

9. Agente de execução detida por desvio de 2 milhoões. 

10. Tribunal manda internar homem que ameaçou magistrados e polícias. 

11. Julgado por 260 crimes sexuais. 

12. Detido por violência doméstica. 

13. Apanhados a traficar crack. 

14. Detido por abusar de menor. 

15. Suspeitos de tiroteio inquiridos. 

15 de Abril de 2016 (total: 52; crime: 4) 
1. Fez lápide com nome do filho vivo de amiga. 

2. Detidos por apontar arma a padre e condutor. 

3. Assassina a mãe com 15 facadas e diz que não se lembra. 

4. Idoso espancado e filha agredida em casa por assaltante. 

5. Condenado irmão de burlão das notas de 50 euros. 

6. Burlona de amor condenada a 147 meses de cadeia. 

7. Morte de Sardencho punida com 16 anos. 

8. Batia na mulher por ela não querer abortar. 

9. Vendia portas furtadas. 

10. Mecânico em liberdade. 

11. 25 armas apreendidas a idoso. 

12. Furtam 450kg de pinhas. 

13. Professora chantageou agente da PSP e um militar. 

30 de Abril de 2016 (total: 48; crime: 3) 
1. Pinto da Costa e Antero julgados ao lado de 52. 

2. Clã de agiotas cobrava à força juros a 100%. 

3. Vai preso por tentar matar mulher. 

4. Burlam idosa com falsa ourivesaria. 

5. Abusou de dois menores. 

6. Traficante tinha 11920 euros. 

7. Tentou abalroar carro da PSP. 

8. 250 mil euros em calçado contrafeito apreendidos pela ASAE num armazém. 

9. Advogado envolvido em caso de tráfico de droga. 

1 de Maio de 2016 (total: 56; crime: 3) 
1. 50 caixas de remédios ilegais apreendidas todos os dias. 

2. Falsos investidores estrangeiros burlam outro empresário. 

3. Ex-bancária detida pela PJ. 

4. Defesa de procurador admite que ele recebeu 185 mil euros. 
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5. Advogado presumível consumidor de cocaína dava boleia a traficantes e recebia cocaína. 

6. Agrediu vizinho com sachola na cabeça. 

7. Detidos com droga na IP3. 

8. Assaltavam em carros roubados. 

9. Apanhado a assaltar casa. 

10. Apreendidos 52 mil euros em roupa. 

11. PSP deteve 66 pessoas em 13 ações. 

16 de Maio de 2016 (total: 60; crime: 3) 
1. Cada jogador ganhava 3500 euros por ajuda. 

2. Leixões arrisca suspensão e descida. 

3. Advogado já entregou casa a ceremista. 

4. Acusado de matar irmão por crimes e negócio da quinta. 

5. Violou menor em casa abandonada. 

6. Três presos por tráfico. 

7. Ameaçam e agridem polícias. 

Dia 31 de Maio de 2016 (total: 60; crime: 3) 
1. Terapeuta da fala abusa de 35 crianças. 

2. Acusado casal que assassinou ex-deputado. 

3. Recusa liberdade condicional a Tó-Jó. 

4. Em silêncio para proteger e filho. 

5. Mais detenções por droga fazem travar assaltos. 

6. MP quer ex-líderes de Guimarães condenados. 

7. Três suspeitos de tráficos libertados. 

8. Presos com 5kg de haxixe.  

9. Detido por esfaquear rival. 

10. Furtam ouro por buraco. 

11. Tentou meter droga na cadeia. 

12. Mordeu e pontapeou polícias. 

13. Funcionário detido por tráfico e plantação de canábis. 

1 de Junho de 2016 (total: 52; crime: 5) 
1. Banco obrigado a indemnizar clientes assaltados. 

2. Só num cofre eram guardados mais de 570 mil euros. 

3. Rede italiana de fraude usa Portugal para lavar dinheiro. 

4. Pereira Cristóvão julgado por assaltos com mais 17 arguidos. 

5. Furtou bicicleta e colocou-a à venda no OLX. 

6. Saca 300 mil euros da Câmara para ajudar amantes. 

7. Perigo de fuga e de destruir provas. 

8. Suspeito de facada em rival fica com pulseira eletrónica. 

9. Preso sete anos por explorar pedreiros. 

10. Nega ter mandado assassinar marido. 

11. Agrediu mulher e filho de 15 anos que a defendia com outros dois menores a assistir. 

12. Recuperados 5 carros furtados. 

13. Trio tentou arrombar loja. 

14. Evadido detido pela PSP. 

15. Ex-recluso apanhado em assalto. 

16. Desmantelada rede que traficava crack. 

17. Agressão a inspetor. 

15 de Junho de 2016 (total: 56; crime: 4) 
1. PJ apanha falsários a fabricar moedas de 2 euros. 

2. Mãe filmada a fazer sexo entrega filhos ao Estado. 

3. MP pede 18 anos para homem que matou irmão a tiro. 
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4. Guardas prisionais com penas suspenas. 

5. Família sequestrada em casa por ladrões armados com facas. 

6. Simulou rapto para incriminar irmão. 

7. Assaltam idosos em casa. 

8. Tentou matar septuagenária. 

9. Trazia cocaína escondida no corpo. 

10. Guerra aos graffiters ilegais. 

11. Detido por roubos em série. 

12. GNR apreende explosivos a suspeito. 

13. Ladrão de loja detido. 

14. Militares violentos. 

30 de Junho de 2016 (total: 52; crime: 4) 
1. Empresário julgado por abusar de filha e neta. 

2. Levava 1 milhão de euros na bagageira. 

3. Criança de 3 anos terá sido queimada viva. 

4. MP só quer julgar estudantes na queda do muro. 

5. Tráfico de armas: Operação UNCT/PJ deteve 11. 

6. Fraude de 10 milhões com IVA de telemóveis. 

7. Obrigaram mulher a pedir cartão e limparam o saldo. 

8. PSP apanha ladrão após assalto a mercearia. 

9. Ladrão armado levou mala cheia de notas da CGD. 

10. Assaltada duas vezes num mês. 

11. Mercenário condenado com pena suspensa por licenciamentos ilegais na Câmara de Tavira. 

12. Cartões falsos para pagar viagens. 

13. Apanhado a assaltar casa. 

14. Roubo no parque do IKEA. 

15. Transportava metais furtados. 

1 de Julho de 2016 (total: 64; crime: 3) 
1. Diretor do Museu da Presidência lucrava com conservação. 

2. PSP vai preso por tirar droga a traficantes para consumir. 

3. Idos condenado por abusar de irmãs gémeas. 

4. Pedido um só crime de corrupção nas cartas. 

5. Fingiu estar morto para escapar com vida. 

6. Olivier casado não é da Silva. 

7. Serralheiro mecânico detido por fazer e vender armas a criminosos. 

8. Furtou creme e pasta de dentes. 

9. Traficavam droga junto à escola. 

10. Detido por violar ex-namorada. 

11. Reformado com explosivos. 

12. Dois GNR condenados por agressão. 

13. Assalto a gasolineira. 

15 de Julho de 2016 (total: 48; crime: 5) 
1. Filho de ministro da Guiné preso por tráfico. 

2. Juízes travam prescrição a João Rendeiro. 

3. Assassinada com dois tiros dentro da própria casa. 

4. Generais angolanos livres de investigações. 

5. Judiciária detém mãe que atirou filho ao rio. 

6. Vão presos entre três a dez anos por furtar 77 carros que viciaram. 

7. Família detida pela PJ por escravizar cários sem-abrigo. 

8. Burlão das notas de 50 acusado de 42 golpes. 

9. Assaltante entrou em banco de madrugada e foi detido. 

10. Zé do Benfica pede perdão à juíza por traficar droga. 
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11. Prometiam juros de 7% ao mês e sacaram 5.5 milhões de euros. 

12. Sem telemóveis e dinheiro. 

13. Intercetado por PSP de folga. 

14. Apanhados com droga e seringas. 

15. Ladrão em fuga pela A8. 

31 de Julho de 2016 (total: 64; crime: 2) 
1. Treinador alvo de suspeitas há 20 anos. 

2. Assaltaram máquina de tabaco da cadeia. 

3. GNR punido por se vingar do ex-chefe. 

4. Cúmplices de assaltante de morada em fuga no estrangeiro. 

5. Guarda deteve 42 pessoas em operações de rotina em todo o território nacional. 

6. Espancam distribuidor de pizas. 

7. Rouba idosa à porta da residência. 

8. Detidos com passaportes falsos. 

9. Burlada com falsa bijutaria. 

10. Esfaqueamento em café. 

1 de Agosto de 2016 (total: 52; crime: 3) 
1. Abílio fartou-se da vida e levou Eglantina com ele. 

2. Matou filho drogado enquanto a mulher foi à peregrinação. 

3. Família sequestrada e sovada em assalto. 

4. Preventiva para traficantes. 

5. Argelinos levados a juiz por perigo no aeroporto. 

6. Dois assaltos numa semana alarmam Fornelo. 

7. GNR apreende canábis. 

8. Roubam tabaco de bombas. 

9. GNR deteve 57 pessoas. 

10. Assaltantes levam 5 mil euros. 

11. Ferido em tiroteio. 

15 de Agosto de 2016 (total: 52; crime: 3) 
1. Morte de dois festivaleiros no Boom investigada. 

2. Líder de gangue que roubava fica preso. 

3. Português apanhado em Ourense com heroína avaliada em meio milhão de euros. 

4. Detidos 31 condutores bêbedos. 

5. Idosa ficou sem alianças de ouro. 

6. Tentou matar vizinho a tiro.  

7. Assaltaram café. 

8. Portugueses apanhados a roubar 

31 de Agosto de 2016 (total: 48; crime: 7) 
1. Rapaz de 16 anos morto por polícia após assalto. 

2. Violência contra homens cresceu 14% em três anos. 

3. Colarinho Branco: Os processo quentes. 

4. Avó teme entrega de neto à família de pai homicida. 

5. Tradutor com pornografia infantil no computador. 

6. Agressor fica preso para evitar vinganças. 

7. Dono de bar agredido com ferro pode ficar cego. 

8. Filho esfaqueia pai durante discussão do casal. 

9. Namorado de ama abusa de irmãs. 

10. Afogado em dívidas simula rouba de tabaco. 

11. Suspeitas de corrupção nos vistos. 

12. GNR detém trio que cultiva canábis num armazém na zona industrial. 

13. Detido ladrão de minimercado. 
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14. Tiroteio assusta moradores. 

15. Jovem ateou incêndio florestal. 

16. Agredido por exibir sexo a mulher. 

1 de Setembro de 2016 (total: 48; crime: 5) 
1. 56 detidos por dia a conduzir embriagados. 

2. Testemunhas em pânico com libertação de homicida. 

3. Suspeito no desaparecimento de Judite. 

4. Menina de 10 anos abusada por explicador de xadrez. 

5. Suspeito de abusar de duas irmãs fica preso. 

6. Sem-abrigo morre após agressão de segurança nos Clérigos. 

7. Donos de pastelaria viram ladrões a fugir com sacos. 

8. GNR recupera material furtado em café de Penselo. 

9. Incendiário de 81 anos. 

10. Esfa1ueada à saída de Aquashow. 

11. Tenta fugir à PSP e despista-se. 

12. Conduzia carro furtado e sem carta. 

13. 75 mil euros de tabaco apreendido. 

14. Apanhou ladrão dentro do carro. 

15. Furtou esmolas de santuário. 

16. Vendem louro a turistas e dizem que é droga. 

17. Canábis em armazém. 

15 de Setembro de 2016 (total: 52; crime: 3) 
1. Acusados pais da criança que caiu do 21º andar. 

2. Taxista colhido em incidente com motorista UBER.  

3. Matou mulher e rival e fica em silêncio. 

4. Rúben já reconheceu iraquianos. 

5. Dono da Salsa julgado por violência doméstica. 

6. PJ arresta carro e casas a engenheiro suspeito de corrupção. 

7. Mãe pede 57 mil para transladar cadáveres. 

8. Juízes recusaram libertar milionário suspeito de agredir mulher com uma marreta. 

9. Turista ficou sem carteira. 

10. Detido após roubar telemóvel. 

11. Preso por tráfico e por furto. 

12. Roubam e ficam em liberdade. 

13. Apanhado com armas proibidas. 

30 de Setembro de 2016 (total: 52; crime: 4) 
1. Comia-te toda. Expressão não é crime diz Tribunal. 

2. Ataques violentos na noite por vingança. 

3. Ex-líder do CDS condenado por abusar de menina. 

4. Relação suspende prisão de Godinho. 

5. PJ detém suspeitos de homicídio na barragem de Fratel. 

6. Acusado de inventar dois acidentes para lesar seguradoras diz estar inocente. 

7. Julgamento de funcionário adiado. 

8. Idosa perde alianças em burla. 

9. Lanternas eram armas elétricas.  

10. Fundação de Landim assaltada. 

11. Preso por 7 kg de droga. 

12. Irmãos cultivam canábis. 

1 de Outubro de 2016 (total: 52; crime: 4) 
1. Vi-o disparar contra GNR e a ser morto. 

2. PJ investiga denúncia de violação. 
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3. Casal condenado por prostituição em casa. 

4. Ministra suspeita de rede de imigração ilegal. 

5. Família romena nega crimes de tráfico de pessoas. 

6. Pânico em assalto violento na rua a distribuidor de tabaco. 

7. ASAE alerta para falsos inspetores. 

8. Amiga de facebook de 13 anos negou mais fotos intimas e ele publicou as que tinha dela. 

9. Prisão para detidos por matar. 

10. Empregada furtava ouro. 

11. Tinha 44 mil cigarros fora da lei. 

12. Gerente detido por falsificar notas. 

13. Agressão grave por causa de maço. 

14. Mala com 2.5kg de cocaína. 

15. Pornografia infantil. 

15 de Outubro de 2016 (total: 52; crime: 4) 
1. Piloto já foi condenado por agredir ex-mulher. 

2. Preso 23 anos e 10 meses por matar a mulher. 

3. Super Dragões arguidos no Jogo Duplo saem da prisão. 

4. Roubou 3 pessoas de noite em bombas de gasolina. 

5. Imunidade de gémeos decidida para a semana. 

6. Instalam-se em hostel para assaltar fábrica. 

7. MP pede condenação por atropelar e fugir. 

8. Loja assaltada duas vezes nos últimos dois meses. 

9. Droga e milhates de euros em moedas apreendidos à rede de tráfico do Bairro do Viso. 

10. Jovem tinha ficheiros pedófilos. 

11. Foi alcoolizado à GNR e acabou detido. 

12. Máquina de tabaco furtada. 

13. PSP recuperou mil euros de turista. 

14. Ameaçou com arma em café. 

15. Prisão efetiva por 14 euros. 

31 de Outubro de 2016 (total: 56; crime: 3) 
1. Burlão fugiu para o Brasil e foi traído pelo facebook. 

2. Instinto da gata Tita salvou donas de assalto. 

3. Rede vendeu 70 carros sem os pagar em sites da internet. 

4. Discussão de clientes de bar provoca 4 feridos. 

5. Assaltados 12 carros durante as missas. 

6. Polícias feridos ao deter suspeito que tentou atropela-los na zona industrial. 

7. Detido por furtar tabaco. 

8. Fotocópias dão processo-crime. 

9. Agrediu filha e mulher e tinha arma. 

10. 28 aves apreendidas. 

11. GNR detém jovem por tráfico. 

12. Apanhado a assaltar a Molin. 

1 de Novembro de 2016 (total: 52; crime: 5) 
1. Até na Dinamarca o piloto foi visto. 

2. Juíza acredita que Lima desviou 5.2 milhões. 

3. Entraram pelo sótão para roubar eletrodomésticos. 

4. Avó e netas roubavam para comprar luxos. 

5. Condenado por falha de segurança que matou trolha. 

6. Oito anos de cadeia para líder de rede que traficava drogas. 

7. Megaburla à Segurança Social dá menos prisão. 

8. Casal trazia mulheres da China para as forçar a prostituírem-se. 

9. Mãe, companheira e pedófilo acusados de abusar de duas menores durante dois anos. 
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10. Judiciária deteve incendiário. 

11. Tinha 5255 doses de cocaína. 

12. GNR apanha 50 pessoas em flagrante. 

13. Alcoolizado andava com pistola. 

14. SEF prende foragido da Suécia. 

15. PJ deteve suspeito de violar e espancar estudante em festa. 

16. Suspeito de abusar de deficiente fica em prisão preventiva. 

17. Mãe abusa do filho. 

15 de Novembro de 2016 (total: 56; crime: 4) 
1. Burlas informáticas quadruplicam em cinco anos. 

2. Cada vez mais roubos de identidade. 

3. Site para adultos pirateado expõe 400 milhões. 

4. Fazer sofrer animais dá 34 processos por mês. 

5. Família já tinha carta branca da PJ para entregar Piloto. 

6. Culpam o médico por morte após operação. 

7. Julgado por homicídio após seis anos fugido. 

8. Voluntários relatam maus tratos a utentes. 

9. Condenados por assaltar fábricas. 

10. Duo com cadastro tentou fugir à GNR e um mordeu a mão ao militar. 

11. Surpreendido a assaltar viatura. 

12. Detido após furtar dois carros. 

13. Tinha cinco placas de haxixe. 

14. Agredida durante dois dias. 

15. Vendia portáteis furtados. 

16. Ameaçou matar mulher. 

30 de Novembro de 2016 (total: 48; crime: 4) 
1. MP quer advogados de fraude na cadeia. 

2. Pena máxima para que Catarino não volte a matar. 

3. Papelaria assaltada pela quarta vez por gangue violento. 

4. Meio milhão de euros em 20 ataques ATM. 

5. PSP investigados em negócios com funerárias. 

6. Autarca atacado com correntes por ter trocado cães de caça. 

7. Major da Força Aérea reconhece crimes. 

8. Casamentos falsos dão 5 anos de prisão. 

9. Empresária fica sem 200 mil euros em assalto. 

10. Saiu da cadeia em Outubro e foi detido por roubos a jovens junto ao metro. 

11. Mulher acusada de fogo florestal. 

12. Ferido em rixa com o pai. 

13. Oito detidos por tráfico de droga. 

14. Assaltam associações. 

15. Furtam dinheiro e tabaco. 

16. PJ escutou Costa com ex-diplomata. 

17. Haxixe nas botas. 

1 de Dezembro de 2016 (total: 52; crime: 4) 
1. Quatro irmãos Cunha presos entre 7 e 10 anos. 

2. Perigo de fuga para a Suíça não dá prisão. 

3. Ele estava louco e espetava facadas violentamente. 

4. Testemunhos contrariam na Quinta de São José. 

5. Burlonas diziam que curavam doenças com orações e ainda previam futuro. 

6. Rói fios para furtar smartphone. 

7. Sequestram e roubam jovem. 

8. Tinham armas e medicamentos. 
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9. Suspeito de maltratar animais. 

10. Polícia apreendeu 16 armas. 

11. Estudante mata para roubar em encontro sexual. 

12. 17 acusados em máfia de assaltos. 

15 de Dezembro de 2016 (total: 48; crime: 5) 
1. Graffiti leva PJ a suspeitar que fogo criminoso matou PSP. 

2. Nega ter esfaqueado amigo após rave party. 

3. Contabilistas apanhados em fraude de 25 milhões. 

4. Acusado de esganar namorada lamenta morte. 

5. Médico acusado de filmar com telemóvel doentes nuas. 

6. Lalanda deixa cargos Octapharma. 

7. Confessou desvio de 1.6 milhões de Conservatória. 

8. Assaltantes fogem com 40 mil euros que iam abastecer ATM. 

9. Gémeos só avisaram de saída depois de já estarem no estrangeiro. 

10. Ameaçou companheira com arma e foi apanhaod com 3kg de haxixe. 

11. Cobram 90 euros por telemóvel roubado. 

12. GNR trava tráfico de droga. 

13. Dez detidos por tráfico. 

14. Apreendida metralhadora G3. 

15. PJ apreende 48 mil doses de haxixe. 

16. SEF apreende nove estrangeiros. 

17. Devolveu fio de ouro depois de ver imagens de roubo no site do JN. 

18. Gangue roubava carros. 

31 de Dezembro de 2016 (total: 48; crime: 4) 
1. Vive dias de terror por querer mudar de sexo. 

2. MP defende pena até 5 anos para falsa mãe de rapaz. 

3. Bebé e irmão ficam em prisão preventiva. 

4. Falhou roubo no quiosque e foi trabalhar. 

5. Reformado detido por abusar de irmãs. 

6. ASAE desmantelou fábrica clandestina de calçado desportivo contrafeito. 

7. SEF deteve nove estrangeiros. 

8. Agente de folga deteve assaltante. 

9. Mulher conduzia com taxa de 2.76 g/l. 

10. GNR apreendeu 20 mil kg de azeitona. 

11. Apanhados por diversos roubos. 

12. Multibanco rebentado com gás. 

13. Agressor de mãe e crianças foi à GNR. 

14. Mulher hospitalizada queixa-se de agressão em casa.  

 

 

 



 

138 

Anexo 6 

Jornal 

2016 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Número de Artigos              

Título e 

Lead 

Preenche requisitos              

Sensacionalista              

Nº de Fotografias              

Dimensão 

Icónica 

Grande              

Média              

Pequena              

Primeira 

Página 

Presença: Sim/Não              

Com Fotografia: Sim/Não              

Com Destaque: Sim/Não              

Editoria 

Atualidade              

Norte              

Portugal              

Última Hora              

Sociedade              

Mundo              

Notícia 

Assinada (ou 

não), 

Agência ou 

Outro órgão 

de 

comunicação 

social 

Notícia Assinada              

Notícia Assinada com 

Agência 
             

Notícia de Agência              

Notícia com Iniciais              

Não Assinada              

Elaboração Própria 

(Infografias/Gráficos) 
             

Conteúdo de outras 

publicações 
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Género 

Jornalístico 

Notícia              

Reportagem              

Artigo de Contexto              

Breve              

Foto-Legenda              

Perfil/Retrato              

Editorial              

Comentário              

Crónica              

Opinião              

Debate              

Análise              

Entrevista              

Citações/Frase-

Chave/Números 
             

Estudo/Inquérito/Sondagem              

Outros              

Dimensão da 

notícia 

Menos de meia página              

Meia página              

Mais de meia página              

Uma página              

Uma página e meia              

Duas páginas              

Mais de duas páginas              

Número de vezes que aparece a palavra 

“Crime (ou sinónimos)” 
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Anexo 7 
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Anexo 8 

 

Correio da Manhã 

2016 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Número de Artigos 49 41 49 51 42 47 43 34 51 56 54 73 604 

Título e 

Lead 

Preenche requisitos 
3S/49

N 
41N 

1S/48

N 
51N 

1S/41

N 

1S/46

N 
43N 

5S/29

N 

7S/44

N 

2S/54

N 

5S/49

N 
73N 

25S/568

N 

Sensacionalista 
50S/2

N 
41S 49S 51S 42S 47S 43S 

32S/2

N 

50S/1

N 
56S 

53S/1

N 
73S 587S/6N 

Nº de Fotografias 60 60 40 32 42 33 25 28 21 58 21 78 498 

Dimensão 

Icónica 

Grande 6 7 6 9 9 5 3 7 1 10 8 17 88 

Média 25 7 8 6 10 11 6 3 10 16 4 11 117 

Pequena 29 46 26 21 22 19 16 18 10 33 9 50 299 

Primeira 

Página 

Presença: Sim/Não 
6S/46

N 

4S/37

N 

6S/43

N 

1S/50

N 

5S/37

N 

3S/44

N 

1S/42

N 

5S/29

N 
51N 

6S/50

N 

3S/51

N 

8S/65

N 

53S/545

N 

Com Fotografia: 

Sim/Não 

5S/47

N 

4S/47

N 

2S/47

N 
51N 42N 

1S/46

N 

1S/42

N 

1S/33

N 
51N 

6S/50

N 

1S/53

N 

3S/70

N 

24S/562

N 

Com Destaque: Sim/Não 
6S/46

N 

4S/47

N 

5S/44

N 
51N 

5S/37

N 

2S/45

N 

1S/42

N 

5S/29

N 
51N 

5S/51

N 

3S/51

N 

5S/68

N 

41S/562

N 

Editoria 

Atualidade 3 4 4 1 2 1 1 2 - 7 - 3 28 

Norte 17 10 13 18 13 14 16 10 26 19 16 24 196 

Portugal 25 23 26 28 25 30 23 20 13 25 34 39 311 

Última Hora 4 3 4 3 4 3 2 2 3 2 3 5 38 

Sociedade - - 1 - - - - - - - - 2 3 

Mundo - - - - - - - - - - - - - 

Notícia Notícia Assinada 9 18 13 11 12 11 10 10 11 18 11 19 153 
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Assinada 

(ou não), 

Agência ou 

Outro 

órgão de 

comunicaç

ão social 

Notícia Assinada com 

Agência 
1 - -  - - - - - - - - 1 

Notícia de Agência - - -  - - - - - - - - - 

Notícia com Iniciais 20 17 15 14 15 18 12 13 15 13 18 23 195 

Não Assinada 22 15 21 26 15 19 22 11 24 25 25 31 256 

Elaboração Própria 

(Infografias/Gráficos) 
- - - - - - - - - - - - - 

Conteúdo de outras 

publicações 
- - - - - - - - - - - - - 

Género 

Jornalístic

o 

Notícia 23 21 23 26 26 28 23 21 33 29 30 24 307 

Reportagem 6 7 5 1 1 1 1 3 - 5 - 5 35 

Artigo de Contexto - - - - - - - - - - - - - 

Breve 24 13 21 14 15 18 19 10 18 22 24 43 241 

Foto-Legenda - - - - - - - - - - - - - 

Perfil/Retrato - - - - - - - - - - - - - 

Editorial - - - - - - - - - - - - - 

Comentário - - - - - - - - - - - - - 

Crónica - - - - - - - - - - - - - 

Opinião - - - - - - - - - - - - - 

Debate - - - - - - - - - - - - - 

Análise - - - - - - - - - - - - - 

Entrevista - - - - - - - - - - - - - 

Citações/Frase-

Chave/Números 
- - - - - - - - - - - - - 

Estudo/Inquérito/Sonda

gem 
- - - - - - - - - - - - - 

Outros 1 - 2 - - - - - - 1 - - 4 

Dimensão 

da notícia 

Menos de meia página 43 32 37 40 30 38 34 25 41 40 44 53 447 

Meia página 4 - 2 4 1 4 2 2 5 3 3 4 34 

Mais de meia página - 2 5 2 4 1 4 1 4 3 1 6 33 

Uma página 3 2 1 1 5 3 2 7 1 4 6 6 41 

Uma página e meia - - 1 - - - - - - 1 - 1 3 
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Duas páginas 3 4 2 1 1 1 1 - - 5 - 3 21 

Mais de duas páginas - - - - - - - - - - - - - 

Número de vezes que aparece a 

palavra “Crime (ou sinónimos)” 
163 118 102 105 112 100 103 80 106 132 125 231 1477 
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Anexo 9 

Jornal de Notícias 

2016 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Número de Artigos 32 24 39 38 31 46 39 35 42 42 50 45 463 

Título e 

Lead 

Preenche requisitos 
14S/18

N 

6S/18

N 

21S/18

N 

21S/17

N 

18S/13

N 

29S/17

N 

23S/16

N 

28S/7

N 

32S/10

N 

28S/14

N 

40S/10

N 

37S/8

N 

297S/14

8N 

Sensacionalista 
12S/17

N 

6S/18

N 

17S/22

N 

25S/13

N 

13S/18

S 

26S/20

N 

25S/14

N 

20S/15

N 

17S/25

N 

21S/21

N 

19S/41

N 

14S/31

N 

220S/25

5N 

Nº de Fotografias 21 19 30 28 17 27 26 36 25 32 39 35 335 

Dimensão 

Icónica 

Grande 4 4 8 1 5 4 3 7 3 6 13 2 60 

Média 8 5 8 12 6 8 7 12 10 6 8 22 112 

Pequena 9 9 14 15 5 15 16 17 12 20 20 11 163 

Primeira 

Página 

Presença: Sim/Não 
5S/27

N 

2S/22

N 

6S/33

N 

1S/37

N 

4S/27

N 

7S/39

N 

2S/37

N 

6S/29

N 

4S/38

N 

3S/39

N 

7S/33

N 

4S/41

N 

51S/402

N 

Com Fotografia: 

Sim/Não 

2S/30

N 

1S/23

N 

1S/38

N 

1S/37

N 
31N 46N 39N 

3S/32

N 
42N 

1S/41

N 

1S/49

N 
45N 

10S/453

N 

Com Destaque: 

Sim/Não 

5S/27

N 

2S/22

N 

6S/33

N 

1S/37

N 

4S/27

N 

7S/39

N 

2S/37

N 

6S/29

N 

4S/38

N 

3S/39

N 

7S/33

N 

4S/41

N 

51S/402

N 

Editoria 

Primeiro Plano - - - - - - - 1 - - 3 - 4 

Nacional - - - - - - - 1 1 - - - 2 

Justiça 32 24 38 36 30 43 37 32 39 40 42 44 437 

Norte Sul - - - - - - - - - - - - - 

Última nas últimas - - 1 2 1 3 2 3 2 2 4 1 21 

Notícia 

Assinada 

(ou não), 

Notícia Assinada 11 9 18 17 12 21 19 18 19 20 27 21 212 

Notícia Assinada com 

Agência 
- - - - - - - - - - - - - 
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Agência 

ou Outro 

órgão de 

comunica

ção social 

Notícia de Agência - - - - - - - - - - - - - 

Notícia com Iniciais 4 1 3 6 2 7 6 3 7 2 3 5 49 

Não Assinada 17 14 18 15 17 19 15 14 15 20 14 19 197 

Elaboração Própria 

(Infografias/Gráficos) 
- - - - - - - - - - - - - 

Conteúdo de outras 

publicações 
- - - - - - - - - - - - - 

Género 

Jornalísti

co 

Notícia 15 10 19 30 13 25 21 16 20 20 26 24 239 

Reportagem 2 1 2 2 1 - - 1 - - - - 9 

Artigo de Contexto - - 2 1 1 - - 1 2 - 2 - 9 

Breve 15 13 16 14 16 21 18 16 21 22 21 21 214 

Foto-Legenda - - - - - - - - - - - - - 

Perfil/Retrato - - - - - - - - - - - - - 

Editorial - - - - - - - - - - - - - 

Comentário - - - - - - - - - - - - - 

Crónica - - - - - - - - - - - - - 

Opinião - - - - - - - - - - - - - 

Debate - - - - - - - - - - - - - 

Análise - - - - - - - 1 - - - - 1 

Entrevista - - - - - - - - - - 1 - 1 

Citações/Frase-

Chave/Números 
- - - - - - - - - - - - - 

Estudo/Inquérito/Son

dagem 
- - - - - - - - - - - - - 

Outros 1 1 - 1 - - - - 1 1 - - 5 

Dimensão 

da notícia 

Menos de meia página 22 17 24 24 19 34 28 22 29 32 34 31 316 

Meia página 6 2 7 10 9 6 6 9 8 6 8 6 83 

Mais de meia página 2 3 6 1 1 4 4 1 3 1 4 4 34 

Uma página 1 - 1 3 2 2 1 1 2 2 4 2 21 

Uma página e meia 1 1 - - - - - 1 - 1 - 1 5 

Duas páginas 1 - - - - - - 2 - - - 1 4 

Mais de duas páginas - - - - - - - - - - - - - 
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Número de vezes que aparece a 

palavra “Crime (ou sinónimos)” 
86 62 142 118 92 115 104 99 104 102 129 131 1284 
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Anexo 11 

Correio da Manhã 

Meses de 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 
T 

Nº de artigos analisados              

T
ip

o
lo

g
ia

 d
e 

C
ri

m
e
 

Crime de Propriedade 

Assalto à mão armada 1 1        1 1  4 

Roubo com recurso a agressão 1            1 

Assalto com recurso a agressão 1         1   2 

Assalto com recurso a ameaça 1            1 

Assalto por esticão 1            1 

Assalto 7 4 7 6 6 4 5 8 5 
1

3 
6 5 76 

Tentativa de Assalto      1   1    2 

Simulação de assalto        1     1 

Roubo 6 2 8 3 5 3 3 3 3 5 5 9 55 

Tentativa de roubo      1       1 

Roubo com recurso a ameaça 1   1        2 4 

Roubo por esticão   1    1      2 

Tentativa de roubo por esticão         1    1 

Abuso de Confiança     1     1  1 3 

Furto 4 4 3 7 9 4 5 1 7 8 
1

0 
9 71 

Tentativa de furto  1       1    2 

Vandalismo 1 1 1  1 1     1 2 7 

Dano 1            1 
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Carjacking   2        1 1 4 

Tentativa de Carjacking  1           1 

Crimes contra a 

integridade física 

Ofensa à integridade física 8 2 8 9 7 
1

0 
5 5 6 

1

0 
5 7 82 

Ofensa à integridade física agravada pelo 

resultado 
        1   1 2 

Rixa 1 2 1  1 1 1 1  1 2  11 

Violência após subtração       1      1 

Maus tratos  1     1   1 1 1 5 

Crime contra a 

liberdade pessoal 

Ameaça   2 3 2 4 2 1 3 4  1 22 

Coação       2 1  1   4 

Coação Agravada   2          2 

Sequestro 1   1 1 3 1   1  2 10 

Rapto   2      1 2 1  6 

Tráfico de pessoas          1 1  2 

Auxílio à imigração ilegal  1   1        2 

Perseguição 1   1         2 

Crime contra a 

Liberdade Sexual 

Abuso Sexual  1 2 1     1   1 6 

Tentativa de abuso sexual  1           1 

Abuso Sexual de pessoa portadora de doença          1   1 

Lenocínio     1     1 1  3 

Coação Sexual     1 1       2 

Violação  1 1 4   1   2 1 2 12 

Violação Agravada   2          2 

Assédio  1           1 

Crime contra a 

autodeterminação 

sexual 

Abuso Sexual de Menores 1  1  1 3  2 3 1 1 1 14 

Abuso Sexual de Menores de Menores 

agravado de forma continuada 
          1  1 
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Pornografia de menores          2  1 3 

Gravação ilegal            2 2 

Violência Doméstica   4 2 2 2 1 3 2 3 1  20 

Crime contra o 

património geral 

Burla 1 1 1 1 2 1 5 1 1 1  4 19 

Burla Qualificada     1  1      2 

Burla Informática   1          1 

Tentativa de burla  1           1 

Extorsão 1    2    1 1   5 

Usura     1        1 

Fraude 1 1 1  1 1     1 4 10 

Crime cometido no 

exercício de funções 

públicas 

Corrupção 2 3 1  1    2 1 2  12 

Branqueamento de Capitais  2   1 1    1  2 7 

Crime contra os 

direitos patrimoniais 
Recetação    1         1 

Crimes de Falsificação 

Falsificação de documentos    1 1  1     3 6 

Falsificação de dinheiro    1  1  1  1   4 

Clonagem de dados de cartões            1 1 

Posse de passaportes ilegais  1 2         1 4 

Desvio de dinheiro    1      1  1 3 

Contrafação    1  1 2 1 1   1 7 

Manipulação de resultados          1   1 

Falta de licenciamento e de seguro           1  1 

Crimes relacionados 

com droga 

Tráfico de droga 4 2 5 2 4 6 3 5 3 2 8 6 50 

Venda de droga 1            1 

Posse de droga  3 2 2 3  1  2 2  2 17 

Fabrico e tráfico de esteroides, anabolizantes 

e hormonas de crescimento para venda 
 1           1 

Posse de substâncias dopantes      1       1 

Posse de tabaco ilegal      1   1 1   3 

Cultivo de droga         2   1 3 

Comercialização não autorizada de fármacos            1 1 
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Crime contra a 

autoridade pública 

Desrespeito pela medida de coação 1            1 

Desobediência            1 1 

Usurpação     1      1  2 

Exercício ilegal de funções   1 3     1  1 2 8 

Crimes contra a 

realização da justiça 

Simulação de crime   1   1      1 3 

Suborno          1   1 

Prevaricação         1    1 

Crime contra a vida 

Homicídio  4 2 6 1 2 3 3 3 1 1 7 33 

Homicídio Simples 2            2 

Tentativa de Homicídio 1 1 2 2 1 2 1  2 2 1 2 17 

Homicídio Agravado  1           1 

Tentativa de homicídio qualificado agravado    1      1   2 

Homicídio Qualificado  1    1 1 3  1 1 1 9 

Duplo homicídio         1 1  1 3 

Quadruplo homicídio  1           1 

Homicídio Acidental        1     1 

Crimes contra a vida 

intrauterina 
Realização de aborto ilegal   1          1 

Crimes de perigo 

comum 

Condução sobre o efeito de droga 3 1 1  3  3 2 1 1 3 2 20 

Condução sem carta 2 1 1  2 1 1  1  1  10 

Uso do telemóvel 1          1  2 

Condução em contramão  1           1 

Atropelamento mortal e fuga  1           1 

Condução com excesso de velocidade     1      2  3 

Condução Perigosa       1  3  2  6 

Corridas Ilegais       1      1 

Incêndio    1  2 2 1 2 1 3 1 13 

Invalidade de produtos e faltas de condição 

de higiene 
           1 1 

Crimes relacionados Posse de arma ilegal 3 4 2 3 5 4 3 3 4 3 3 5 42 
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com armas Tráfico de armas           1 1 2 

Utilização de explosivos       1 1   1  3 

Crime contra a paz e a 

humanidade 

Tortura 1            1 

Tiroteio   1       2   3 

Crime contra o 

respeito devido aos 

mortos 

Profanação de cadáver  1  1  1  1     4 

Ocultação de cadáver  1          1 2 

Crime contra a paz 

pública 

Terrorismo 1 1   1  1      4 

Associação Criminosa   1  1    1  1 2 6 

Crimes relacionados 

com animais 

Roubos  1           1 

Caça ilegal  1        1 1 1 4 

Captura e venda ilegal de espécies protegidas   2 1   1  1 1  1 7 

Transporte de espécies sem documentos legais   1          1 

Pesca Ilegal        1    2 3 

Venda Ilegal        1     1 

Crime Informático Ataque Hacker    1         1 

Negligência Médica      1       1 

C
a

ra
ct

er
iz

a
çã

o
 d

o
 O

fe
n

so
r
 

Possui nome do ofensor 8 8 9 11 5 4 6 4 5 
1

7 
9 

1

1 
97 

Idade 

Entre os 0 e os 17 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 37 

Entre os 18 e os 29 8 3 12 9 5 8 5 4 
1

5 

1

1 

1

0 

1

3 
103 

Entre os 30 e os 49 5 
1

1 
11 19 9 

1

1 

1

1 

1

0 

1

1 

1

4 

1

1 

1

4 
137 

Entre os 50 e os 79 4 3 4 7 5 5 5 4 6 7 3 8 61 

Entre os 80 e os 99    1    1 1    3 

Género 

Masculino 
2

7 

1

6 
31 30 21 

3

1 

3

0 

2

4 

3

9 

3

8 

4

0 

3

7 
364 

Feminino 1 1 2 7 5 1 4  1 2  5 29 

Masculino e Feminino 4 3 1 2 5 2  1 2 2 3 
1

2 
37 

Relacionamento Namorado(a) 1            1 
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Ex-namorado(a)       1      1 

Companheiro(a) 1 1          1 3 

Ex-companheiro(a) 3    1        4 

Marido    2 1   2    1 6 

Ex-Marido         1    1 

Irmã(o)  1           1 

Pai   1   1 1  2   1 6 

Mãe       1      1 

Filho(a)         2   1 3 

Tio            1 1 

Sobrinho(a)  1 1          2 

Tio-avô   1          1 

Padrasto    1    1     2 

Genro            1 1 

Familiares 1            1 

Estado Civil 
Noivo(a)            1 1 

Divorciado(a)  1           1 

Descrição 

Encapuzados 3 2 2 3 1 1   2  4 2 20 

Identifica o número de ofensores 
1

0 
6 8 11 11 

1

4 

1

0 
9 

1

5 

1

1 

1

6 

2

3 
144 

Armados 3 1 2 2   2  1 3 3 1 18 

Recluso    1 1     1 1  4 

Emigrante  2 1 2   1 1   1 4 12 

Gang 2 1 1 2   1  1 3 2 1 14 

Traficante 1            1 

Falsa identidade 1            1 

Arguidos 1            1 

Cúmplices 1         1 1  3 

Rede Criminosa 1 1        1  1 4 

Estrangeiro 1  1 2 3 3 1 1 2 2 1 2 19 

Casal 1 1    2  1  1  2 9 

Grupo 1 1 3  1   2 2    10 
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Português    1  2  1 1  1 3 9 

Amigos   1        1  2 

Sem Cadastro    1        1 2 

Dependente de drogas    1      1   2 

Doença Bipolar       1      1 

Licenciada em Assistente Social       1      1 

Vizinho(a)       1   1   2 

Inimputável          1   1 

Patrão          1   1 

Familiares          1   1 

Donos           1 1 2 

Surdo(s)-mudo(s)           1  1 

Deficiência Psíquica            2 2 

Alcoolizado            1 1 

Situação Profissional 

Estudante 1 1  1    1  1 2 2 9 

Desempregado(a) 1 1     2  1  1 1 7 

Reformado(a)       1  1    2 

Profissão 

Profissões das Forças Armadas 2      1   2 1  6 

Representantes do Poder Legislativo e de 

Órgãos Executivos, Dirigentes, Diretores e 

Gestores Executivos 

 1  2 3 1 1  3 1 3 5 20 

Especialistas das Atividades Intelectuais e 

Científicas 
2  2  1 3   1 1 2 7 19 

Técnicos e Profissões de Nível Intermédio 1    2       2 5 

Trabalhadores dos Serviços Pessoais e de 

Proteção 
2 1  1 1  1  1  4 1 12 

Trabalhadores Qualificados da Indústria, 

Construção e Artífices 
2      1      3 
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Trabalhadores Não Qualificados 1 1    1  1  2 1 2 9 

Antecedentes Criminais 1 1  1 3 1  3 1 2 1 2 16 
C

a
ra

ct
er

iz
a

çã
o

 d
a

 V
ít

im
a

 

Possui nome da vítima 5 7 6 7 3 1 6 4 3 7 2 
1

0 
61 

Idade 

Entre os 0 e os 17 3 2 5 3 1 2 1 3 3 5 3 7 38 

Entre os 18 e os 29 3 1 3  3 1 3  4 5 1 2 26 

Entre os 30 e os 49 1 3 3 6  3 2 4 1 2 3 3 31 

Entre os 50 e os 79 4 4 1 7 4 2 2 1 2 6 2 3 38 

Entre os 80 e os 99    3 1  2  1 3 1  11 

Género 

Masculino 
1

0 
6 6 6 5 5 5 7 9 8 6 

1

6 
89 

Feminino 9 3 7 10 7 9 9 6 7 9 5 8 82 

Masculino e Feminino  1 5 2 2 3 1 2 1 6 2 2 27 

Relacionamento 

Namorado(a) 1      1 1 1 1   5 

Ex-namorado(a)       1      1 

Companheiro(a)  1  1         2 

Ex-companheiro(a) 2 1  2  1      1 7 

Atual companheiro(a) do(a) ex-

companheiro(a) 
 1   1    1  1  4 

Esposa    2 3 1 1 1  2  1 11 

Ex-Mulher   1     1 1  1  4 

Filha da ex-companheira 1            1 

Pai    1      2   3 

Filho(a)  1 3   3 1  1 2   11 

Enteado(a)  1 1 1         3 

Tio(a)  1        1   2 

Neto(a)   2       1  1 4 

Sobrinho(a)   1   1     1 1 4 

Ex-sogro(a)   1          1 

Cunhado(a)       1      1 

Mãe         1    1 

Tia da ex-namorada         1    1 
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Primo(a)           1  1 

Irmã(o)            1 1 

Estado Civil 
Noivo(a)            1 1 

Viúvo(a) 1    1        2 

Descrição 

Emigrado(a) 1 1  2 1 1 1  1    8 

Idoso(a)     1  3  1 2 2 1 10 

Autarquias 1            1 

Sem antecedentes criminais 1            1 

Homossexual 1            1 

Turista 1     1    1   3 

Estrangeiro(a)  1 1  1        3 

Vizinho   1 2  2       5 

Traficante  1           1 

Cliente    1      1   2 

Sem-abrigo         1    1 

Casal   1  1 1 1 1 1    6 

Consumidor de droga        1     1 

Doença de Alzheimer        1     1 

Patrões          1   1 

Recluso(a)          1   1 

Portador de deficiência           1 1 2 

Criança(s)           1 1 2 

Toxicodependente(s)           1  1 

Amante           1  1 

Milionários            1 1 

Amigo            1 1 

Dono            1 1 

Internado no Hospital            1 1 

Situação Profissional 
Estudante    1      1  1 3 

Reformado(a) 1   1        1 3 

Profissão 
Profissões das Forças Armadas       1  1 2   4 

Representantes do Poder Legislativo e de   2     1 1  1 1 6 
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Órgãos Executivos, Dirigentes, Diretores e 

Gestores Executivos 

Especialistas das Atividades Intelectuais e 

Científicas 
   1        2 3 

Técnicos e Profissões de Nível Intermédio 1            1 

Trabalhadores dos Serviços Pessoais, de 

Proteção 
2 1 3  2 1   1   2 12 

Trabalhadores Qualificados da Indústria, 

Construção e Artífices 
 1   1       1 3 

Trabalhadores Não Qualificados 3     1    2  2 8 

Antecedentes Criminais 1           1 2 

Infraestrutura/Bens 

Quartel dos Bombeiros 1 1           2 

Loja 5           1 6 

Escola 1            1 

Automóveis 1            1 

Estabelecimento Comercial 1 1 1          3 

Destilaria 1            1 

Fábrica  1           1 

Cemitério  1           1 

PSP    1         1 

Grandes Empresas     1        1 

GNR         1 2 1  4 

Estado            3 3 

Junta de Freguesia            1 1 

Stands            1 1 
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Anexo 12 

Jornal de Notícias 

Meses de 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T 

T
ip

o
lo

g
ia

 d
e 

C
ri

m
e
 

Crime de Propriedade 

Assalto à mão armada              

Roubo com recurso a agressão              

Assalto com recurso a agressão              

Assalto com recurso a ameaça      1       1 

Assalto por esticão 1            1 

Assalto 1 3 3 2 2 7 6 7 6 7 5 4 53 

Tentativa de Assalto 1     2 1     1 5 

Simulação de assalto              

Roubo 3   2 1 3 3 2 2 2 2 4 24 

Tentativa de roubo              

Roubo com recurso a ameaça              

Roubo por esticão              

Tentativa de roubo por esticão              

Abuso de Confiança    1 
1; 

1 
1     1   

Furto 5 2 5 5 3 3 4  6 6 8 2 49 
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Tentativa de furto  1  1     1    3 

Vandalismo   1  1 2   1    5 

Dano              

Carjacking    1         1 

Tentativa de Carjacking              

Crimes contra a 

integridade física 

Ofensa à integridade física 4  3 4 3 5  2 5 3 6 7 7 49 

Ofensa à integridade física agravada pelo 

resultado 
   1     1    2 

Tentativa de ofensa à integridade física            1 1 

Ofensa à integridade psicológica            1 1 

Rixa   2       1 1  4 

Violência após subtração       1    1  2 

Maus tratos   1     1     2 

Bullying Laboral              

Crime contra a 

liberdade pessoal 

Ameaça    1       1  2 

Coação    2  1 1      4 

Coação Agravada              

Sequestro      4 2 1   2 1 10 

Rapto  1 1   1     1  4 
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Escravidão       1      1 

Tráfico de pessoas 1  1    1   2   5 

Auxílio à imigração ilegal        
1; 

1 
 

1; 

1 

1; 

1 
 6 

Perseguição    1  1       2 

Devassa da vida privada            1 1 

Crime contra a 

Liberdade Sexual 

Abuso Sexual   5 2 1  1      9 

Tentativa de abuso sexual              

Abuso Sexual na Forma Agravada      1       1 

Abuso Sexual de pessoa portadora de doença              

Abuso Sexual de pessoa incapaz de resistência           2  2 

Lenocínio          1 1 1 3 

Coação Sexual              

Violação   2   1 1   1 1  6 

Violação Agravada     1  1      2 

Assédio        1     1 

Crime contra a 

autodeterminação 

sexual 

Abuso Sexual de Menores    2  1 1 1 3  1 1 10 

Abuso Sexual de Menores de Menores 

agravado de forma continuada 
             

Pornografia de menores   1     1  3  1 6 

Gravação ilegal            2 2 
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Crime contra a Honra Injúria 1   2 2    1   1 7 

Violência Doméstica 2  4 3 1 1  2 1 2  1 17 

Crime contra o 

património geral 

Burla 2 1 3 2 2  3 1 2 3 2 1 22 

Burla Qualificada 1   1 1  1    2  6 

Burla Informática    1         1 

Tentativa de burla       1      1 

Extorsão  1  1  1      1 4 

Usura    1         1 

Fraude 2 1 1  2 2    1 1 5 15 

 
Casamento por conveniência na forma 

agravada 
          1  1 

Crime cometido no 

exercício de funções 

públicas 

Corrupção 3  1  2 1 2 2 2 1 3 2 19 

Branqueamento de Capitais 2  1 1 1 3 1    1 4 14 

Crime contra os 

direitos patrimoniais 
Recetação           1  1 

Crimes de Falsificação 

Falsificação de documentos   2 3 1 2 3  1   3 14 

Falsificação de dinheiro 1     1    1   3 

Clonagem de dados de cartões      1       1 

Posse de passaportes ilegais  1     1      2 

Desvio de dinheiro  2     1      3 
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Peculato   3 1   1     1 6 

Contrafação    1 2 2      1 6 

Manipulação de resultados              

Falta de licenciamento e de seguro              

Crimes relacionados 

com droga 

Tráfico de droga 3 6 3 4 9 2 6 5 2 2 5 4 51 

Venda de droga              

Posse de droga 2  3  1 1 1 1 1 2 2 2 16 

Fabrico e tráfico de esteroides, anabolizantes e 

hormonas de crescimento para venda 
             

Posse de substâncias dopantes              

Posse de tabaco ilegal         1 1   2 

Cultivo de droga 1    1   1 2    5 

Posse de medicamentos não autorizados            1 1 

Comercialização não autorizada de fármacos     1        1 

Crime contra a 

autoridade pública 

Desrespeito pela medida de coação      1       1 

Desobediência     1  2    1  4 

Usurpação  1  1     1 1   4 

Exercício ilegal de funções 1 1 1 1     1   2 7 

Crimes contra a 

realização da justiça 

Simulação de crime 1     1  1 1    4 

Suborno           1  1 

Prevaricação      1       1 
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Crime contra a vida 

Homicídio 1 2 2 1 4 3 1 5 2 4 3 4 33 

Homicídio Simples              

Tentativa de Homicídio 2  1 1  1 2 1 1 2  1 12 

Homicídio Agravado              

Tentativa de homicídio qualificado agravado              

Homicídio Qualificado  1 2 2 1 1 1  1  1  10 

Homicídio Qualificado Agravado     1        1 

Duplo homicídio         1    1 

Triplo homicídio    1     1    2 

Quadruplo homicídio   1          1 

Homicídio Acidental              

Homicídio por Negligência         1 1   2 

Omissão de auxílio          1   1 

Crimes contra a vida 

intrauterina 
Realização de aborto ilegal   1          1 

Crimes de perigo 

comum 

Condução sobre o efeito de droga 1 1 1  1  1 2 1 1 1 1 11 

Condução sem carta  1 1  1  1  2  1  7 

Uso do telemóvel   1           

Condução em contramão              

Atropelamento mortal e fuga              

Condução com excesso de velocidade 1       1     2 
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Condução Perigosa 2      1      3 

Atropelamento         1    1 

Corridas Ilegais              

Incêndio  1  1   1 1 1  2 1 8 

Invalidade de produtos e faltas de condição de 

higiene 
             

Não acautelamento de procedimentos de 

segurança 
          1  1 

Crimes relacionados 

com armas 

Posse de arma ilegal 2 4 5 5 1 4 1 1 2 1 2 4 32 

Tráfico de armas      1 2      3 

Posse de explosivos      1 1      2 

Utilização de explosivos              

Fabrico de armas       1      1 

Crime contra a paz e a 

humanidade 

Tortura  1           1 

Tiroteio   1     2     3 

Crime contra o 

respeito devido aos 

mortos 

Profanação de cadáver  1       1  1 1 4 

Ocultação de cadáver  1           1 

Crime contra a paz 

pública 

Terrorismo        1     1 

Associação Criminosa 1  1 2 1 3     2 4 14 

Crimes relacionados Roubos              
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com animais Caça ilegal 1 1           2 

Captura e venda ilegal de espécies protegidas   1       1   2 

Transporte de espécies sem documentos legais              

Pesca Ilegal              

Venda Ilegal              

Maus tratos    1       1 1 3 

Abandono de animais           1  1 

Crime Informático Ataque Hacker              

Negligência Médica           1  1 

C
a

ra
ct

er
iz

a
çã

o
 d

o
 O

fe
n

so
r
 

Possui nome do ofensor 6 9 7 10 8 11 12 7 9 7 13  12 111 

Idade 

Entre os 0 e os 17    1   1 4 1  1 2 10 

Entre os 18 e os 29 5 2 5 8 4 8 8 3 8 13 8 10 82 

Entre os 30 e os 49 8 8 10 13 8 11 6 4 5 6 11 11 101 

Entre os 50 e os 79 1 6 8 8 7 10 6 4  5 7  10 4 76 

Entre os 80 e os 99       1  1   1 3 

Género 

Masculino 16 13 25 29 19 31 27 21 34 29 28 22 294 

Feminino 1 1  5 4 4 3   2 5 3 28 

Masculino e Feminino 3 2 2  1 2 1 2 1 2 4 5 25 

Relacionamento 

Namorado(a)         1    1 

Ex-namorado(a)   1 1        1 3 

Companheiro(a)            2 2 
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Ex-companheiro(a)              

Marido        1     1 

Ex-Marido        1     1 

Irmã(o)              

Pai   2     2 1  1 1 7 

Mãe      2 1  1  1 1 6 

Filho(a) 1   1         2 

Avô(ó)            1 1 

Tio              

Sobrinho(a)              

Tio-avô              

Padrasto           1 1 2 

Genro              

Familiares 1            1 

Esposa do filho 1            1 

Estado Civil 
Noivo(a)              

Divorciado(a)     1        1 

Descrição 

Encapuzados 1 1 1 1  1 1   2 2 2 12 

Identifica o número de ofensores 8 7 2 5 10 15 9 7 5 6 11 17 102 

Armados  1  1  1 1 1   1  6 

Recluso           1  1 
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Emigrante        1     1 

Gang 1 1 2        1 1 6 

Traficante              

Falsa identidade          1   1 

Arguidos              

Cúmplices            1 1 

Rede Criminosa              

Estrangeiro 3 3 2    1 3 1 3 3 3 21 

Casal    1 1 1  1  2 1  7 

Grupo    1    2     3 

Português   1   2  3 1 1   8 

Amigos              

Sem Cadastro    1         1 

Dependente de drogas  2           2 

Ladrão(ões) 1       2 1   1 5 

Doença Bipolar              

Licenciado(a)              

Vizinho(a)  1           1 

Foragido(a) 1            1 

Inimputável              

Patrão              
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Familiares              

Dono 1  2  1  1  1    6 

Surdo(s)-mudo(s)              

Deficiência Psíquica              

Alcoolizado              

Assaltantes 1   1 1        3 

Desconhecidos  1           1 

Cliente   1          1 

Doença Mental    1         1 

Idoso(a)       1      1 

Alcoolismo          1   1 

Intrusos           1  1 

Situação Profissional 

Estudante      1     1 2 4 

Desempregado(a)     1 1       2 

Reformado(a)       1  1   1 3 

Profissão 

Profissões das Forças Armadas      1       1 

Representantes do Poder Legislativo e de 

Órgãos Executivos, Dirigentes, Diretores e 

Gestores Executivos 

2 2 3 2 4 1 3 2 6 3 3 4 35 

Especialistas das Atividades Intelectuais e 

Científicas 
  2 3 3 1 1  2 1 1 3 17 
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Técnicos e Profissões de Nível Intermédio     2 2     1 1 6 

Trabalhadores dos Serviços Pessoais e de 

Proteção 
 1 1   2 4 1 2 1 4  16 

Trabalhadores Qualificados da Indústria, 

Construção e Artífices 
  1   1 1    1  4 

Operadores de Instalações e Máquinas e 

Trabalhadores da Montagem 
1       1    1 3 

Trabalhadores Não Qualificados         2 1   3 

Antecedentes Criminais 3 1 2 1 1 3  1 3 1 2 1 19 

C
a

ra
ct

er
iz

a
çã

o
 d

a
 V

ít
im

a
 

Possui nome da vítima 5 5 5 7 4 4 2 5 4 3 4 8 56 

Idade 

Entre os 0 e os 17 1 1 4 4 2 4 3 3 5 2 1 5 35 

Entre os 18 e os 29      1 2 1 3 2 4 3 16 

Entre os 30 e os 49 1 2 3 3  2  2 2  2 1 3 21 

Entre os 50 e os 79 3 1 1 1 1 5 3 2 2 2 2 3 26 

Entre os 80 e os 99 1   2   2 1 1 2    9 

Género 

Masculino 9 4 6 5 4 9 6 6 5 7 5 9 75 

Feminino 3 1 6 8 3 6 6 4 13 5 5 8 68 

Masculino e Feminino 1  5 3 2 5  3 1 1  2  23 

Relacionamento 

Namorado(a)         2  1 2 5 

Ex-namorado(a)   1 1   1      3 

Companheiro(a)    1        1 2 
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Ex-companheiro(a)   1 1 1       1 4 

Atual companheiro(a) do(a) ex-

companheiro(a) 
1     2   1    4 

Esposa   2 1  1  1 1 1  1 9 

Ex-Mulher 1   1    2 2 1   7 

Ex-Marido      1       1 

Filha da ex-companheira    1         1 

Pai 1    1     1   3 

Filho(a)  1 4   2 1 2 1 2 2 1 16 

Enteado(a)   1          1 

Tio(a)              

Neto(a)   1         1 2 

Sobrinho(a)              

Sogro(a) 1   1 1 1       4 

Ex-sogro(a)   1          1 

Cunhado(a)    1  1 1      3 

Mãe    1 2        3 

Tia da ex-namorada              

Prima da ex-namorada   1 1         2 

Primo(a)              

Irmã(o)   2  1 2       5 
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Nora   1          1 

Ex-Marido da Atual Companheira     1        1 

Estado Civil 

Noivo(a)              

Casado(a)         1    1 

Viúvo(a)       1      1 

Descrição 

Emigrado(a)              

Idoso(a)  1 1 1   1 1 1    6 

Autarquias              

Sem antecedentes criminais              

Homossexual              

Transexual            1 1 

Turista         2 1   3 

Estrangeiro(a)         3 1  1 5 

Vizinho 1       1     2 

Traficante              

Cliente      1       1 

Sem-abrigo       1  1    2 

Casal      2       2 

Consumidor de droga              

Doença de Alzheimer        1     1 

Patrões          1   1 
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Recluso(a)              

Portador de deficiência              

Criança(s)              

Toxicodependente(s)        1   1  2 

Amante              

Milionários              

Amigo              

Dono      1  1   1 1 4 

Internado no Hospital            1 1 

Utente           1  1 

Situação Profissional 
Estudante         1 1 1 1 4 

Reformado(a)       1      1 

Profissão 

Profissões das Forças Armadas              

Representantes do Poder Legislativo e de 

Órgãos Executivos, Dirigentes, Diretores e 

Gestores Executivos 

 1  2 1 1     2  7 

Especialistas das Atividades Intelectuais e 

Científicas 
1      1      2 

Técnicos e Profissões de Nível Intermédio 1   1        1 3 

Trabalhadores dos Serviços Pessoais e de 

Proteção 
2  3 3 2  2   2 2 1 17 
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Trabalhadores Qualificados da Indústria, 

Construção e Artífices 
    1      1 1 3 

Trabalhadores Não Qualificados         1    1 

Antecedentes Criminais 1 1           2 

Infraestrutura/Bens 

Quartel dos Bombeiros              

Loja          1   1 

Escola              

Automóveis              

Estabelecimento Comercial        1 2    3 

Destilaria              

Fábrica          1   1 

Cemitério              

PSP              

Grandes Empresas              

GNR              

Estado            2 2 

Junta de Freguesia              

Stands              
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Caracterização da Vítima: Situação Profissional e 

Profissão (JN) 
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Anexo 22 
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Anexo 23 

 

Kolmogorov-Smirnov 

Variáveis Statistic Df p-value 

Idade 0.93 39 .200* 

Sexo .367 85 .000 

Estatuto 

Socioeconómico 
.418 86 .000 

Anos de Escolaridade .162 82 .000 

Frequência JN .217 39 .000 

Frequência CM .511 39 .000 

Frequência DN .466 39 .000 

Frequência Outro 

Jornal 
.433 10 .000 

Frequência com lê 

notícias de crime num 

dia de semana 

.304 82 .000 

Frequência com que lê 

notícias de crime num 

dia de fim-de-semana 

.327 82 .000 

Total de horas de 

leitura 
.369 10 .000 

Crime/Justiça .433 10 .000 

Sobrevalorização .292 39 .000 

Rigor .245 39 .000 

Desvalorização .269 39 .000 

Dramatização .243 39 .000 

Sentimento de 

Insegurança 
.324 10 .004 

Risco Total .178 10 .200* 

Medo Físico .271 10 .037 

Medo de Propriedade .252 10 .071 
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Anexo 24 

 

 

Situação Profissional 

 N % 

Empregado por contra própria 21 23.9 

Empregado por conta de 

outrem 
41 46.6 

Desempregado 3 3.4 

Reformado/Pensionista 9 10.2 

Estudante 8 9.1 

Outro
1 2 2.3 

Meio 

Meio Urbano 81 92 

Meio Rural 4 4.5 

Estatuto Socioeconómico 

Alto 4 4.5 

Média 63 71.6 

Baixo 19 21.6 

1
 Freelancer e Professora Efetiva de Quadro 
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33 
39 

70 

31 35 

52 49 

18 

57 
51 

Jornal Impresso Jornal Online Televisão Rádio Partilha nas Redes 

Sociais 

De que modo acede às notícias? (Frequências) 

Sim Não 

Anexo 25 
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11 
13 

4 

38 

21 

Jornal Impresso Jornal Online Rádio Televisão Outras fontes de 

internet 

Qual é a fonte noticiosa que mais utiliza? 

(Frequências) 

Anexo 26 
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Anexo 27 

 

  

65 

3 
15 9 9 14 

76 
64 70 

79 

Jornal de Notícias Correio Manhã Público Diário de Notícias Outro Jornal 

Que jornal costuma ler? (Frequências) 

Sim Não 
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Anexo 28 

Frequência com que lê os jornais 

 N X SD 

Jornal de Notícias 79 1.17 0.384 

Correio da Manhã 79 1.96 0.192 

Público 79 1.81 0.394 

Diário Notícias 79 1.886 0.319 

Outro Jornal 88 1.897 0.304 

 Grau de atenção nas diferentes seções dos jornais   

Outro 6 4 1.673 

Notícias do Mundo 79 3.72 1.198 

Cultura 77 3.60 1.195 

Educação 78 3.59 1.253 

Saúde 80 3.54 1.190 

Crime/Justiça 80 3.30 1.216 

Ciência 77 3.19 1.225 

Economia 79 3.10 1.317 

Pessoas 73 3.04 1.252 

Desporto 76 2.99 1.390 

Política 77 2.75 1.309 
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Anexo 29 

 
Frequência da leitura das notícias de crime 

 Amostra Total Sexo Feminino Sexo Masculino  

 n X SD n X SD n X SD p
1
 

Dia da 

Semana 
85 2.66 0.880 45 2.64 0.908 37 2.68 0.884 0.995

 

Fim-de-

Semana 
84 2.48 0.898 45 2.42 0.965 37 2.51 0.837 0.473

 

1
Teste de Qui-Quadrado 
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Anexo 30 

Razões para se sentir inseguro ou muito inseguro 

 Amostra Total Sexo Feminino Sexo Masculino p
1 

 n X SD n X SD n X SD  

Porque já fui assaltado ou atacado 

anteriormente 
13 1.77 1.013 8 1.88 1.126 5 1.60 0.894 .724 

Porque tenho medo de locais 

escuros 
16 3.56 1.365 11 4.18 0.603 5 2.20 1.643 .038 

Porque um amigo/familiar/vizinho 

já foi/foram atacado(s) ou 

assaltado(s) anteriormente 

14 3.36 1.598 10 3.80 1.317 4 2.25 1.893 .240 

Porque li no jornal sobre 

incidentes criminais que têm 

acontecido 

15 3.20 1.320 11 3.64 1.206 4 2 0.816 .040 

Porque vi/ouvi na rádio ou 

televisão que incidentes criminais 

têm acontecido 

15 3.47 1.356 11 3.64 1.206 4 3 1.826 .661 

1 
Teste de Qui Quadrado 
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Anexo 31 

 

 

 Idade Sexo 
Anos de 

Escolaridade 

Estatuto 

Socioeconómico 

Vitimação .055 .085 -.077 .005 

*A correlação é significativa ao nível 0.05 (2-tailed) 

** A correlação é significativa ao nível 0.01 (2-tailed) 
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Anexo 32 

 Idade Sexo 
Anos de 

Escolaridade 

Estatuto 

Socioeconómico 

Frequência de Leitura do JN .346** .211 .128 -.303** 

Frequência de Leitura do CM .227 .222 -.109 -.177 

Frequência de Leitura do Público .082 .113 .471** -.257 

Frequência de Leitura do DN .076 .180 .210 -.392** 

Frequência de Leitura de Outro Jornal .501* .347 -.292 -.114 

Editoria Crime/Justiça .110 
-

.235* 
.061 .074 

Número de horas despendidas a ler o 

jornal 
.320** .093 .138 -.223* 

Frequência com que lê notícias de 

crime, num dia da semana 
-.014 .014 .008 -.120 

Frequência com que lê notícias de 

crime, num dia de fim-de-semana 
-.034 .032 .035 .055 

Sobrevalorização das notícias de crime -.116 .005 .121 .075 

Rigor das notícias de crime .288** -.007 .157 .088 

Desvalorização das notícias de crime .163 .071 -.092 .081 

Dramatização das notícias de crime -.260* .093 .052 .180 
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Anexo 33 

 

 
Medo 

Físico 

Medo de 

Propriedade 
Risco 

Sentimento de 

Insegurança 

Frequência de Leitura do JN .073 .219 .142 .131 

Frequência de Leitura do CM -.055 .028 -.028 .028 

Frequência de Leitura do Público -.001 .142 .034 .019 

Frequência de Leitura do DN -.055 .119 -.003 -.145 

Frequência de Leitura de Outro Jornal .028 .050 -.127 .098 

Editoria Crime/Justiça .327** .225* .022 .156 

Número de horas despendidas a ler o 

jornal 
-.182 -.022 -.020 -.147 

Frequência com que lê notícias de 

crime, num dia da semana 
-.014 .049 .096 -.083 

Frequência com que lê notícias de 

crime, num dia de fim-de-semana 
.095 .084 -.100 .034 

Sobrevalorização das notícias de crime -.061 -.071 .066 -072 

Rigor das notícias de crime .246* .215 .186 .149 

Desvalorização das notícias de crime .114 .128 .008 .014 

Dramatização das notícias de crime -.206 -.208 -.006 -.060 
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Anexo 34 

 

 Medo Físico 
Medo de 

Propriedade 
Risco 

Sentimento de 

Insegurança 

Vitimação .671 .184 .545 .784 

*A correlação é significativa ao nível 0.05 (2-tailed) 

** A correlação é significativa ao nível 0.01 (2-tailed) 
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Anexo 35 

 

Variável B SE β t p 

Vitimação .133 .312 .048 .427 .671 

r= .048; r
2
=-.002; r

2
 ajustado =-.010 (p=.671) 
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Anexo 36 

 

 

Variável B SE β t P 

Vitimação .362 .270 .148 1.340 .184 

r= .148; r
2
=.022; r

2
 ajustado =.010 (p=.184) 
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Anexo 37 

Variável B SE β t p 

Frequência 

com que lê 

notícias de 

crime num dia 

de semana 

.241 .158 .281 1.529 .131 

Frequência 

com que lê 

notícias de 

crime num dia 

de fim-de-

semana 

-.234 .163 -.273 -1.442 .154 

Editoria 

Crime/Justiça 
.026 .086 .042 .300 .765 

r= .198; r
2
=.039; r

2
 ajustado =-.004 (p=.441) 
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Anexo 38 

 
Variável B SE β t P 

Vitimação .107 .175 .071 .609 .545 

r= .071; r
2
=.005; r

2
 ajustado =-.008 (p=.545) 
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Anexo 39 

 

Variável B SE β t P 

Sexo -.364 .216 -.189 -1.685 .096 

Escolaridade -.026 .025 -.121 .610 .543 

Estatuto 

Socioeconómico 

.141 .231 .071 .610 .543 

r= .260; r
2
=.068; r

2
 ajustado =.031 (p=.143) 
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Anexo 40 

 

Variável B SE β t p 

Vitimação 0.060 .218 .030 .275 .784 

r= .030; r
2
=.001; r

2
 ajustado =-.011 (p=.784)
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