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3.4. TIPOLOGIAS DE SITUAÇÕES DE HOMICÍDIO COM UM 
AGRESSOR E UMA VÍTIMA 

 

Através do programa HOMALS, efectuou-se o estudo multivariado das 

diferentes variáveis seleccionadas tendo-se obtido 3 tipologias distintas.  

Não foram considerados os homicídios com agressores desconhecidos 

devido às variáveis em falta, sendo posteriormente comparados com as 

tipologias determinadas.  

 

 

3.4.1. Tipologias Determinadas 

 

• Relações amorosas; 

• Amigos/conhecidos; 

• Homicídios na sequência de crime de roubo. 

 

A tipologia “relações amorosas” (figura 1), engloba as motivações 

violência doméstica e ciúme/medo de perda, as relações amorosas, as 

relações entre outros familiares e as “outras” relações (namorado da ex-mulher 

do agressor e inquilina do agressor).  

Relativamente aos locais do homicídio associa o domicílio da vítima, o 

domicílio do agressor e o domicílio de ambos.  

Engloba também os instrumentos contundentes e as lesões de natureza 

contundente e corto-contundente.  
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A tipologia “amigos/conhecidos” (figura 1) engloba as motivações 

discussão/agressão, os homicídios na sequência de crime de tráfico de 

estupefacientes e as rixas entre grupos rivais, ocorridas entre amigos e 

conhecidos, predominantemente na via pública/descampado, mas também em 

veículo e em estabelecimento comercial/restaurante. 

Associa as armas de fogo e a natureza perfuro-contundente das lesões. 

Relativamente à localização anatómica das lesões engloba o tórax e o 

abdómen. 

  

Na tipologia “homicídio na sequência de crime de roubo” (figura 1), 

agrupam-se a motivação que deu o nome à tipologia, os desconhecidos 

(relação vítima/agressor), a arma branca, as lesões no coração e nos membros 

e região pélvica e a natureza corto-perfurante dessas lesões. 
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   Figura 1 
Tipologias Determinadas 
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Homicídio na 
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3.4.2. Projecção das Variáveis Passivas 

 

Identificadas as tipologias de homicídios, procedeu-se à análise da 

projecção das outras variáveis, as passivas, como complemento das referidas 

tipologias, utilizando o programa CatPCA. 

 

a) Relativamente à idade, sexo, nacionalidade e grupo étnico da vítima 

(figura 2) verificou-se que:  

 

• a tipologia “relações amorosas” associa vítimas do sexo feminino com 

mais de 46 anos de idade;  

• a tipologia “amigos/conhecidos” associa vítimas do sexo masculino com 

idades até aos 45 anos, angolanos e caboverdianos, africanos negros; 

• à tipologia “homicídio na sequência de roubo” não correspondem 

quaisquer associações. 

 

 

Estão associadas às três tipologias as vítimas de nacionalidade 

portuguesa, as vítimas africanas, que não de Cabo Verde e as vítimas 

caucasianas. 
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b) Em relação à idade, sexo, nacionalidade e grupo étnico do agressor 

(figura 3) verificou-se que: 

 

• a tipologia “relações amorosas”, não obstante os agressores serem 

predominantemente do sexo masculino, associa agressores do sexo 

feminino e agressores com idades compreendidas entre os 41 e os 80 

anos de idade. 

• a tipologia “amigos/conhecidos” associa agressores com idades até aos 

30 anos, caboverdianos, e de “outras” nacionalidades, nas quais se 

incluem a nacionalidade inglesa, chinesa e brasileira. Engloba 

agressores africanos negros e de outros grupos étnicos para além dos 

caucasianos e negros; 

•  à tipologia “homicídio na sequência de roubo” não estão associadas 

quaisquer variáveis, mas os agressores oriundos de países de leste 

europeu encontram-se estatisticamente perto desta tipologia. 

 

Estão associados às três tipologias os agressores do sexo masculino, 

caucasianos, portugueses e africanos que não de Cabo Verde, e as idades 

compreendidas entre os 31 e os 40 anos. 
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Figura 2 
Idade, Sexo, Nacionalidade e Grupo étnico da Vítima 
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Figura 3 
Idade, Sexo, Nacionalidade e Grupo étnico do Agressor 
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c) Relativamente às profissões da vítima e do agressor e às 

habilitações literárias do agressor (figura 4) verificou-se que: 

 

• a tipologia “relações amorosas” associa as vítimas reformadas, 

domésticas e com empregos de nível médio/superior e os agressores 

reformados e com “outras” profissões (estudantes, desempregados e 

domésticas). 

• a tipologia “amigos / conhecidos” associa agressores analfabetos com 

profissões não qualificadas e vítimas com profissões ligadas à 

agricultura/classe operária.  

• À tipologia “homicídio na sequência de roubo” não estão associadas 

quaisquer variáveis.  

 

São comuns às três tipologias os agressores com habilitações literárias 

entre o 1.º ciclo e o secundário, com profissões ligadas à prestação de serviços 

e à classe operária e agricultura. As vítimas com profissões não qualificadas e 

ligadas à prestação de serviços. 

 

 

d) Relativamente aos antecedentes criminais da vítima e do agressor e 

aos antecedentes psiquiátricos do agressor (figura 5) verificou-se 

que: 
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• A tipologia “relações amorosas” associa agressores com antecedentes 

psiquiátricos;  

• A tipologia “amigos / conhecidos” associa vítimas com antecedentes 

criminais, agressores com antecedentes criminais por outros delitos que 

não o homicídio e também por homicídio juntamente com outros delitos; 

• A tipologia “homicídio na sequência de roubo” não associa quaisquer 

variáveis. 

 

São comuns às três tipologias as vítimas e os agressores sem 

antecedentes criminais e os agressores sem antecedentes psiquiátricos. 
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Figura 4 
Profissão da Vítima e Agressor e Habilitações Literárias do Agressor 
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Figura 5 
Antecedentes Criminais da Vítima e do Agressor e Antecedentes Psiquiátricos 

do Agressor 
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e) Em relação ao consumo de álcool, drogas de abuso e medicação 

pelo agressor (figura 6) verificou-se que: 

 

• A tipologia “relações amorosas” associa agressores sob o efeito de 

medicação; 

• A tipologia “amigos / conhecidos” associa agressores que apresentam 

sinais de intoxicação etílica;    

• À tipologia “homicídio na sequência de roubo” não correspondem 

quaisquer associações. 

 

São comuns às três tipologias os agressores sob o efeito de drogas de 

abuso e os agressores sóbrios.   
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Figura 6 
Consumos de álcool, drogas de abuso e medicação pelo Agressor 
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f) Relativamente à Confissão e Premeditação do Homicídio (figura 7) 

verificou-se que: 

 

• A tipologia “relações amorosas” associa agressores que não 

confessaram o crime porque faleceram e que premeditaram o homicídio; 

• A tipologia “amigos/conhecidos” associa agressores que não 

premeditaram o homicídio e que o confessaram em sede de julgamento.  

• À tipologia “homicídio na sequência de roubo” não correspondem 

quaisquer associações. 

 

São comuns às três tipologias a confissão imediata do crime e a 

confissão após o interrogatório. 

 

 

g) Não estão associados períodos diferentes do dia às diferentes 

tipologias, dado que os mesmos, como se verifica na figura 8, estão 

projectados no centro dos eixos X e Y, sendo que o período da 

madrugada e da noite estão mais associados à tipologia 

“amigos/conhecidos”.  
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Figura 7 
Confissão e Premeditação do Homicídio 
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 Relativamente à projecção das restantes variáveis estudadas não se 

verificaram quaisquer correspondências nas diferentes tipologias. 

 

Figura 8 
Período do Dia em que ocorreu o Homicídio 


