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5. CONCLUSÕES 

 

Estudaram-se as vítimas de homicídio na área da Grande Lisboa no 

período de 2000 a 2004, num total de 156 vítimas, cujas autópsias foram 

realizadas na Delegação Sul do Instituto Nacional de Medicina Legal, tendo a 

investigação criminal sido efectuada pela Secção de Homicídios da Directoria 

de Lisboa da Polícia Judiciária. 

Os resultados foram processados no programa estatístico SPSS (63) com 

os módulos HOMALS e CatPCA (63). 

Na persecução dos objectivos enunciados, foi possível caracterizar os 

homicídios quanto às circunstâncias/motivações, bem como definir tipologias e, 

ainda, definir a estratégia dos procedimentos de actuação da investigação 

criminal em conformidade com os resultados obtidos. 

 

No estudo que efectuámos subdividiu-se a população em três grupos 

diferentes: 

 

5.1. Homicídios um agressor/uma vítima - 132 casos 

 

 A maioria dos homicídios ocorreu na via pública ou em local 

descampado, sem remoção/ocultação do cadáver, e o instrumento mais 

utilizado foi a arma de fogo, sendo as lesões observadas na vítima 

maioritariamente na cabeça e tórax.  

 A principal motivação na origem destes homicídios foi a 

discussão/agressão, sem premeditação, sob a influência do álcool, entre 



Conclusões 

 151

amigos e conhecidos.  

 A maioria dos agressores era do sexo masculino (92.6 %), de 

nacionalidade portuguesa, caucasianos, com idades compreendidas entre os 

31 e os 40 anos, com o 1.º ciclo de escolaridade, com profissões não 

qualificadas, sem antecedentes criminais e sem antecedentes psiquiátricos.  

 A maioria dos agressores confessou de imediato a prática do crime. 

As penas aplicadas aos agressores situaram-se mais frequentemente no 

intervalo entre os 11 e os 17 anos. 

A maioria das vítimas era do sexo masculino (76.5 %), de nacionalidade 

portuguesa, caucasianos, com idades compreendidas entre os 20 e os 35 

anos, com profissões não qualificadas e sem antecedentes criminais. 

 

5.2. Homicídios com vários agressores/uma vítima - 16 casos  

 

 Neste grupo de 16 casos de homicídio foram intervenientes 45 

agressores. 

 Os homicídios foram praticados na maioria sem premeditação, de 

madrugada e de noite, na via pública/local descampado, na sequência de 

discussão/agressão, utilizando predominantemente a arma de fogo, sendo as 

lesões na vítima observadas predominantemente na cabeça.  

 A arma utilizada nunca foi deixada no local.  

 Apenas 3 dos agressores eram do sexo feminino, tendo a maioria dos 

agressores idades entre os 17 e os 30 anos, nacionalidade portuguesa, 

caucasianos, com profissões não qualificadas e o 1.º ciclo de escolaridade.  

 A maioria dos agressores tinha antecedentes criminais. 
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 Todos os agressores que praticaram o homicídio na sequência de 

discussão/agressão apresentavam sinais de intoxicação etílica. 

  

A maioria dos agressores não confessou o crime. 

 As penas aplicadas aos agressores situaram-se mais frequentemente no 

intervalo entre os 10 e os 16 anos. 

Todas as vítimas eram do sexo masculino, a maioria com idades entre 

os 20 e os 45 anos, de nacionalidade portuguesa, caucasianas, tinham 

profissões não qualificadas, eram operários ou agricultores e não tinham 

antecedentes criminais. 

 

 

5.3. Homicídios com um agressor/várias vítimas - 4 casos 

 

 Estudaram-se 4 casos de homicídios múltiplos, todos com duas vítimas, 

num total de oito vítimas mortais. 

Apenas num dos casos o homicida não foi identificado. 

 Os agressores eram do sexo masculino, caucasianos, de etnia cigana ou 

africanos negros, com idades compreendidas entre os 21 e os 30 anos. 

As motivações conhecidas foram o “tráfico de estupefacientes“, a 

“discussão/agressão” e a “violência doméstica”. 

 Dois dos agressores estavam, aparentemente, sob o efeito do álcool. 

 Dois dos agressores tinham antecedentes criminais.  

A maioria das vítimas era do sexo masculino, caucasianos ou africanos 

negros, com idades compreendidas entre os 20 e os 35 anos.  
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 As vítimas foram mortas por arma de fogo ou por arma branca, sendo as 

lesões observadas na região do tórax e da cabeça. 

 

5.4. Tipologias de Situações de Homicídio com um Agressor/uma Vítima 

 

Através da análise dos resultados obtidos para o 1.º Grupo - homicídios 

com um agressor/uma vítima - pelo tratamento estatístico das variáveis 

seleccionadas, num total de 123 casos, definiram-se grupos homogéneos e 

distintos que se designaram por Tipologias, nomeadamente: 

 

5.4.1. “Amigos/Conhecidos” 

 Esta tipologia engloba os homicídios não premeditados, as motivações 

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

estupefacientes e as rixas entre grupos rivais. 

 Os homicídios ocorreram na via pública/descampado, no interior de 

veículos e/ou estabelecimentos comerciais/restaurantes.  

 Os instrumentos utilizados foram, predominantemente, as armas de 

fogo, sendo as lesões perfuro-contundentes observadas no tórax e abdómen.  

 Quanto aos agressores, nesta tipologia verificou-se a existência de um 

número elevado de indivíduos de nacionalidade caboverdiana, negros, com 

idade inferior a 30 anos, analfabetos com profissões não qualificadas, com 

antecedentes criminais por outros delitos que não o homicídio. 

 A maioria dos agressores aparentava estar sob a influência do álcool. 

 No que respeita às vítimas, eram do sexo masculino, em elevado 

número de nacionalidades angolana e caboverdiana, negros e com idade 
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inferior a 45 anos.  

 Esta tipologia engloba as vítimas com profissões ligadas à prestação de 

serviços, à agricultura e à classe operária e com antecedentes criminais. 

 

5.4.2. “Relações Amorosas” 

 Esta tipologia engloba os homicídios premeditados e as motivações 

“violência doméstica” e “ciúme/medo de perda”. 

 Os homicídios ocorreram no domicílio, estando associados os 

instrumentos contundentes e corto-contundentes. 

 Não obstante os agressores serem maioritariamente do sexo masculino, 

em cinco casos eram do sexo feminino. 

 A idade dos agressores estava compreendida entre os 41 e os 80, 

reformados e com “outras profissões”, designadamente estudantes, 

desempregados e domésticas. 

 Esta tipologia engloba os agressores com antecedentes psiquiátricos 

e/ou sob o efeito de medicação. 

 Em cerca de um terço destes casos, os agressores tentaram ou 

consumaram o suicídio.  

 Quanto às vítimas, eram maioritariamente do sexo feminino, com idades 

acima dos 46 anos, reformadas, domésticas ou com profissões de nível 

médio/superior. 

 

5.4.3. “Homicídios na Sequência de Roubo” 

 Esta tipologia refere-se aos casos em que não existia qualquer relação 

prévia entre a vítima e o agressor. 
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 O instrumento mais frequentemente utilizado foi a arma branca, tendo-se 

observado as lesões corto-perfurantes no coração, nos membros e na região 

pélvica. 

 Os agressores eram do sexo masculino. 

 O estudo analítico informático utilizado não associa outras variáveis, no 

entanto, os agressores oriundos de países de leste encontram-se 

estatisticamente relacionados com o agrupamento formado por esta tipologia. 

 

 

5.5. Homicídios Não Resolvidos 

 

 Em onze casos de homicídio não foram identificados os agressores, 

nove dos quais com um agressor/uma vítima. 

 Compararam-se as características destes nove homicídios com um 

agressor/uma vítima, com as tipologias determinadas e verificou-se que, 

inequivocamente, quatro deles pertencem à tipologia “amigos/conhecidos” e 

um à tipologia “relações amorosas”. 

 Outros três partilham características de duas tipologias, dois dos quais 

têm mais características da tipologia “amigos/conhecidos”, pelo que, muito 

provavelmente, pertencerão a esta tipologia. Enquanto o outro tem mais 

características da tipologia “relações amorosas”. 

 Apenas um dos casos tem variáveis das três tipologias, mas em maior 

número da tipologia “amigos/conhecidos”, pelo que possivelmente pertencerá a 

esta tipologia.  
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5.6. Procedimentos de Actuação da Investigação Criminal 

 

1. Durante a inspecção judiciária dever-se-á ter especial atenção à 

recolha e selecção de informação respeitante às variáveis activas e passivas, 

designadamente o tipo de local, o tipo de instrumento, a eventual motivação, o 

tipo de lesões e a sua localização anatómica, as características da vítima e de 

eventuais suspeitos, desde o sexo, à idade, nacionalidade, grupo étnico, 

incluindo-se também as profissões, antecedentes criminais, antecedentes 

psiquiátricos, consumos de álcool, drogas de abuso e medicação. 

 

2. Após a realização da inspecção judiciária ao local do crime, o 

investigador, utilizando as características recolhidas poderá compará-las, 

utilizando o programa estatístico SPSS (63), com os resultados das três 

tipologias determinadas e, assim, obter características de um agressor “tipo”, 

bem como da motivação que poderá ter estado na origem do homicídio. 

 

3. A utilização destas ferramentas poderá ser determinante, numa fase 

precoce da investigação, para traçar um perfil do homicida e definir estratégias 

orientadoras da investigação criminal. 

 

 


