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3.2. HOMICÍDIOS COM VÁRIOS AGRESSORES E UMA VÍTIMA 
 

  

Estudaram-se 16 homicídios no período de 2000 a 2004 na área da 

Grande Lisboa, nos quais foram intervenientes 45 agressores para um total de 

16 vítimas mortais. 

 

3.2.1. Estudo de Variáveis Gerais 

 

a) Incidência por Concelho e por Ano  

Os homicídios ocorreram predominantemente na cidade de Lisboa (68,8 

% dos casos), seguida de Sintra (18,8 %) e de Loures e Mafra (com 6,3 % 

cada). No ano de 2001 ocorreram 10 dos casos, em 2000, 3 casos e nos 

restantes anos, 1 caso por ano (gráfico 57). 

 
Gráfico 57: Número de homicídios ocorridos nos concelhos e anos referidos 
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b) Período do Dia e Dia da Semana 

 A madrugada e a noite foram, predominantemente, os períodos do dia 

em que ocorreram os homicídios, num total de 13 casos, sendo o Domingo o 

dia da semana em que ocorreram mais homicídios (gráfico 58). 

 
Gráfico 58: Período do dia versus dia da semana 

 
 
3.2.2. Estudo de Variáveis do Local do Crime e do Homicídio 

 
a) Local do Homicídio e Local onde o cadáver foi encontrado 

 
 Na maioria dos homicídios (12 casos) o corpo foi encontrado de 

imediato, sendo a via pública/local descampado, o local onde foram praticados 

a grande maioria dos homicídios (13 casos). 

 Ocorreram 4 casos de ocultação de cadáver, tendo em dois deles 

ocorrido mutilação, um com recurso ao fogo, e no outro o cadáver foi separado 

em partes através da utilização de uma serra. 
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b) Instrumento ou arma utilizados  

A arma de fogo foi a mais utilizada, em 7 casos, seguida do instrumento 

contundente, com 6 casos, da arma branca, em 2 casos, e por fim o fogo, com 

um caso (gráfico 59).  

 Dentro das armas de fogo, a pistola e várias armas de fogo em 

simultâneo, foram as mais utilizadas (6 casos em 7). 

 Os “instrumentos naturais” foram os mais utilizados dos instrumentos 

contundentes, com 5 casos, sendo que em dois deles a morte foi provocada 

por asfixia. 

 Relativamente às armas brancas, nos 2 casos foi utilizada a 

faca/navalha. 

 A arma utilizada para praticar os homicídios nunca foi deixada no local 

dos factos. 

 

 
Gráfico 59: Tipo de instrumento / arma utilizada no homicídio 
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 c) Motivação / Circunstâncias em que ocorreu o homicídio 

As motivações que estiveram na origem da prática dos homicídios 

foram, por ordem decrescente de ocorrências, as seguintes (gráfico 60): 

- discussão/agressão, com 6 casos; 

- rixas entre grupos rivais, com 3 casos; 

- na sequência de crime de roubo, com 2 casos; 

- violência familiar, 2 casos; 

- ciúme / medo de perda, 1 caso;  

- na sequência de crime de tráfico de estupefacientes, 1 caso; 

- por vingança, 1 caso; 

 

As motivações enunciadas diferem das motivações do capítulo 3.1 – 

homicídios com um agressor/uma vítima – no que se refere à violência 

doméstica, que neste capítulo se passou a designar violência familiar porque 

um dos casos diz respeito a maus tratos infantis no seio familiar, em que os 

agressores são a mãe e o padrasto da criança. 

As motivações “na sequência de crime sexual”, “por questões 

monetárias” e “outras” não existem neste subgrupo. 

 

Relativamente à distribuição dos 45 agressores por motivação verificou-

se o seguinte: 

Discussão / agressão - 14 agressores 

Rixa entre grupos rivais - 11 agressores 

Na sequência de crime de roubo - 7 agressores   

Violência familiar – 4 agressores 
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Ciúme/medo de perda – 3 agressores   

Na sequência de crime de tráfico de estupefacientes – 2 agressores 

Por vingança – 4 agressores 
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Gráfico 60: Motivações que estiveram na origem do homicídio 

 

c.1) Motivação versus Tipo de Instrumento 

Efectuou-se a correlação entre as diferentes motivações e os 

instrumentos utilizados, tendo-se verificado o seguinte (gráfico 61): 

- nos homicídios praticados na sequência de discussão/agressão foram 

mais utilizados os instrumentos contundentes (3 casos), seguidos das armas 

de fogo (2 casos); 

- o único homicídio praticado pelo fogo foi na sequência de 

discussão/agressão; 

- nos homicídios praticados na sequência de rixas entre grupos rivais 

foram sempre utilizadas armas de fogo; 
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- nos homicídios praticados na sequência de crime de tráfico de 

estupefacientes e na sequência de vingança também foram utilizadas apenas 

armas de fogo; 

- nos homicídios praticados na sequência de violência familiar foram 

utilizados os instrumentos contundentes; 

- no homicídio praticado na sequência de ciúme/medo de perda foi 

utilizada uma arma branca; 

- nos dois homicídios praticados na sequência de roubo, num foi 

utilizado um instrumento contundente e no outro uma arma branca. 
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Gráfico 61: Motivação versus Tipo de Instrumento 

 

c.2) Motivação versus Local do Homicídio 

Correlacionaram-se os dados das variáveis “motivação “ e “local do 

homicídio”, tendo-se verificado que (gráfico 62): 
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- à excepção dos homicídios praticados na sequência de violência 

familiar, que ocorreram no domicílio da vítima/agressor e na residência da 

vítima, e de um dos homicídios praticados na sequência de 

discussão/agressão, todos os outros homicídios ocorreram na via pública ou 

em local descampado. 
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Gráfico 62: Motivação versus local onde ocorreu o homicídio 

 

d) Homicídios Não Resolvidos 

 Neste grupo de homicídios não houve casos por resolver, sendo que a 

maioria dos agressores (37 agressores) eram inicialmente desconhecidos e, só 

após diligências de investigação criminal, se conseguiu identificá-los. 

 

e) Homicídio Seguido do Suicídio 

 Neste grupo não houve casos de homicídio seguido de suicídio. 
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3.2.3. Estudo de Variáveis da Vítima e do Agressor  

 

a) Sexo 

Todas as vítimas destes homicídios eram do sexo masculino. 

Dos 45 agressores apenas 3 eram do sexo feminino. 

Os 3 agressores do género feminino praticaram os homicídios na 

sequência de violência familiar. 

 

b) Idade 

O intervalo de idades, mais frequente, nas vítimas foi o intervalo entre os 

20 e os 45 anos de idade (14 casos). 

 Relativamente aos agressores, as idades predominantes situaram-se na 

faixa etária entre os 17 e os 30 anos, em 24 casos, e na faixa etária entre os 31 

e os 40 anos de idade, em 10 casos. 

 

b.1) Idade versus Motivação 

 Cruzaram-se os dados relativos às motivações com os dados relativos 

às idades dos agressores tendo-se concluído que os agressores menores de 

21 anos praticaram os homicídios na sequência de roubo, os agressores com 

idades compreendidas entre os 21 e os 30 anos de idade praticaram mais 

homicídios na sequência de rixas entre grupos rivais e os agressores com 

idades entre os 31-40 anos praticaram, predominantemente, os homicídios na 

sequência de discussão/agressão. Os homicídios praticados na sequência de 

violência familiar e de ciúme/medo de perda foram perpetrados, dois em três, 

por agressores com idades compreendidas entre os 41 e 60 anos de idade. 
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c) Nacionalidade 

A nacionalidade das vítimas era predominantemente a portuguesa, com 

11 casos, seguida da angolana/caboverdiana, com 3 casos, existindo 2 casos 

em que as vítimas eram oriundas, uma, de outro país africano e a outra de um 

país de leste europeu (gráfico 63). 

 
Gráfico 63: Nacionalidade da vítima 

 

Quanto às nacionalidades dos agressores verificou-se que 39 dos 

agressores eram portugueses, 3 caboverdianos, 2 oriundos de países de leste 

europeu e 1 oriundo de outro país africano que não Cabo Verde (gráfico 64). 

 

Verificou-se ainda que os co-autores de um homicídio são 
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Gráfico 64: Nacionalidade dos agressores 

 

c.1) Nacionalidade versus Motivação 

Relativamente à relação entre a nacionalidade do agressor e a 

motivação verificou-se que o homicídio praticado pelos 2 agressores oriundos 

de países de leste europeu foi motivado por discussão/agressão, enquanto os 

praticados pelos agressores de nacionalidade caboverdiana foram na 

sequência de crime de tráfico de estupefacientes e de crime de roubo. O 

homicídio perpetrado pelo agressor oriundo de outro país africano que não 

Cabo Verde foi na sequência de discussão/agressão. Os agressores de 

nacionalidade portuguesa praticaram os homicídios na sequência de todas as 

motivações enunciadas, à excepção do crime de tráfico de estupefacientes. 

 

c.2) Nacionalidade versus Tipo de Instrumento 

Cruzaram-se também os dados relativos à nacionalidade com os dados 

relativos ao tipo de instrumento e verificou-se que: 

- os 2 agressores de leste recorreram ao fogo para matar a vítima; 
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- os agressores portugueses recorreram às diversas armas, sendo que 

utilizaram as armas de fogo e os objectos contundentes no mesmo número de 

casos, seguindo-se as armas brancas; 

- os agressores africanos utilizaram predominantemente a arma de fogo; 

 

d) Grupo Étnico 

Quanto ao grupo étnico das vítimas verificou-se que 11 eram 

caucasianos, 3 africanos negros e 2 de etnia cigana (gráfico 65). 

 

 

Gráfico 65: Grupo étnico da vítima 

 

Relativamente aos agressores verificou-se que 32 eram caucasianos, 4 

africanos negros e 9 de outros grupos étnicos, a maioria de etnia cigana. 

 

 

 

caucasianos negros outros

Grupo étnico da vítima

0 

2

4 

6 

8 

10 

12 

N.º de Casos 
11

3
2

Grupo Étnico da Vítima

n= 16



Resultados 

   100 

e) Profissão 

A maioria das vítimas tinha profissões não qualificadas ou eram 

operários ou agricultores (10 casos) - gráfico 66. 

 
Gráfico 66: Profissão da vítima 
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g) Antecedentes Criminais 

Relativamente às vítimas verificou-se que 6 tinham antecedentes 

criminais e 10 não tinham. 

No que concerne aos agressores, verificou-se que, contrariamente ao 

que se verificou nos homicídios com um agressor/uma vítima, a maioria tinha 

antecedentes criminais (31 casos), sendo que esses antecedentes eram 

relativos a outros delitos que não o homicídio, nomeadamente ofensas à 

integridade física.  

Não se verificou a existência de qualquer caso em que o agressor 

tivesse antecedentes criminais por homicídio.  

 

g.1) Antecedentes Criminais versus Nacionalidade do Agressor 

Cruzaram-se os dados relativos às nacionalidades dos agressores com 

os dados dos antecedentes criminais e verificou-se que os agressores oriundos 

dos países do leste europeu não tinham antecedentes criminais, ao contrário 

dos agressores caboverdianos. 

 

g.2) Antecedentes Criminais versus Motivação 

Cruzaram-se também os dados dos antecedentes criminais dos 

agressores com as motivações, e verificou-se que: 

- todos os agressores que praticaram o homicídio na sequência de rixas 

entre grupos rivais (11), à excepção de 1, tinham antecedentes criminais; 

- todos os agressores que praticaram os homicídios na sequência de 

crime de roubo (7), de ciúme/medo de perda (3), de crime de tráfico de 

estupefacientes (2) e por vingança (4) tinham antecedentes criminais; 
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- a maioria dos agressores que praticaram o homicídio na sequência de 

discussão/agressão (14) não tinha antecedentes criminais (10 casos); 

- 1 dos agressores (4) que praticou o homicídio na sequência de 

violência familiar tinha antecedentes criminais. 

 

 

h) Antecedentes Psiquiátricos do Agressor 

Apenas 1 dos agressores tinha antecedentes psiquiátricos. 

 

i) Consumo de álcool/drogas de abuso/medicamentos pelo 

agressor 

Verificou-se que 18 agressores apresentavam sinais de intoxicação 

etílica, 23 estavam sóbrios e 4 estavam sob o efeito de estupefacientes. Não se 

verificou a existência de agressores que estivessem sob o efeito de medicação 

(gráfico 67). 

 

Gráficos 67: Consumos de substâncias alcoólicas, drogas de abuso e medicação pelos 
agressores 
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i.1) Consumo de álcool/drogas de abuso pelo agressor versus 

motivação 

 Cruzaram-se estes dados com os dados relativos à motivação e 

verificou-se que: 

 - todos os agressores que praticaram os homicídios na sequência de 

discussão/agressão apresentavam sinais de intoxicação etílica; 

 - dos 3 agressores que praticaram os homicídios na sequência de 

ciúme/medo de perda, 2 estavam sob o efeito de drogas de abuso e um estava 

sóbrio; 

 - dos 4 agressores que praticaram os homicídios na sequência de 

violência familiar 2 estavam sob o efeito de drogas de abuso e os outros 2 

estavam sóbrios; 

 - todos os agressores que praticaram os homicídios na sequência de 

roubo, na sequência de crime relacionado com o tráfico de estupefacientes e 

na sequência de vingança estavam sóbrios; 

 - 7 agressores que praticaram os homicídios na sequência de rixas entre 

grupos rivais estavam sóbrios e 4 estavam aparentemente alcoolizados. 

 

j) Confissão 

 Relativamente à confissão do crime verificou-se que: 

 - 18 agressores não confessaram o homicídio; 

 - 13 agressores confessaram o homicídio após o interrogatório 

policial; 

 - 11 agressores confessaram o homicídio imediatamente; 

 - 1 agressor confessou o homicídio apenas em sede de julgamento. 
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j.1) Confissão versus Motivação 

 Cruzaram-se estes dados com os dados relativos às motivações e 

verificou-se que: 

 - a maioria dos agressores, à excepção de 2, que praticaram os 

homicídios na sequência de discussão/agressão confessaram o crime; 

 - os agressores cujas motivações foram o ciúme/medo de perda, tráfico 

de estupefacientes e a vingança não confessaram os homicídios; 

 - todos os agressores que praticaram o homicídio na sequência de 

violência familiar confessaram os homicídios; 

 - 5 dos agressores que praticaram os homicídios na sequência de roubo 

confessaram o crime e 2 não confessaram; 

 - 6 agressores que praticaram os homicídios na sequência de rixas entre 

grupos rivais confessaram o crime e 4 não confessaram. 

 

l) Premeditação do Homicídio 

 17 agressores premeditaram o homicídio e 28 não premeditaram. 

 

 l.1) Premeditação versus Motivação 

 Cruzaram-se os dados relativos à premeditação do crime com os dados 

da motivação e verificou-se que: 

 - não houve premeditação nos homicídios praticados na sequência de 

discussão/agressão e na sequência de crime de roubo; 

 - todos os homicídios praticados na sequência de ciúme/medo de perda, 

na sequência de tráfico de estupefacientes e por vingança foram premeditados; 
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 - metade dos homicídios praticados na sequência de violência familiar e 

na sequência de rixas entre grupos rivais foram premeditados. 

 

m) Vítimas Não Mortais 

 Nos 16 homicídios, 14 tiveram uma vítima mortal e os outros, para além 

da vítima mortal, tiveram outra vítima não mortal que foi agredida com o 

mesmo instrumento que a vítima mortal. 

 

n) Relação Vítima/Agressor 

 Identificaram-se as seguintes relações vítima/agressor: 

 - relação amorosa – 1 caso 

 - familiares – 3 casos 

 - desconhecidos – 19 casos 

 - amigos – 3 casos 

 - conhecidos – 19 casos 

  

 

3.2.4. Estudo de Variáveis de Patologia Forense 

 

a) Tipo de Lesões 

Identificaram-se 4 tipos diferentes de lesões: 

 - de natureza corto-perfurante – 2 casos 

 - de natureza perfuro-contundente – 7 casos 

 - de natureza contundente – 6 casos 

 - carbonização por acção do fogo – 1 caso 
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b) Localização Anatómica das Lesões 

A localização anatómica das lesões verificou-se ser, por ordem 

decrescente de ocorrências, a seguinte (gráfico 68): 

 - cabeça – 7 casos 

 - coração – 3 casos 

 - pescoço – 2 casos 

 - tórax – 1 caso 

 - abdómen – 1 caso 

 - tórax em conjunto com outras partes do corpo – 1 caso 

 - todo o corpo – 1 caso 

 

 
Gráfico 68: Localização anatómica das lesões 
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b.1) Localização Anatómica das Lesões versus Tipo de Instrumento 

Cruzaram-se as variáveis “Localização Anatómica” e “Tipo de 

Instrumento” e verificou-se o seguinte (gráfico 69): 

 - as armas brancas foram utilizadas no tórax e coração; 

- a cabeça foi a região mais atingida quando se utilizaram armas de 

fogo e instrumentos contundentes; 

 
Gráfico 69: Localização anatómica das lesões versus tipo de instrumento 
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 A maioria das vítimas (11) não apresentava lesões de defesa, 
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d) Assistência Hospitalar 

 Apenas 5 das 16 vítimas foram assistidas no hospital vindo a falecer. 

arma branca arma de fogo instrumento 
contundente

fogo

Tipo de instrumento / arma

0

1

2

3

4 

N.º de Casos 

1

2

3

4

1 11

2

1

Localização 
anatómica das 

lesões
tórax
Pescoço
Cabeça
Abdómen
tórax e 
outras 
partes do 
corpo
coração
todo o 
corpo

Localização Anatómica das Lesões / Tipo de Instrumento

n= 16



Resultados 

   108 

 

3.2.5. Estudo de Variáveis de Exames Complementares 

 

a) Exames Toxicológicos realizados no INML 

 Verificou-se que 5 das vítimas não tinham álcool no sangue, 2 

apresentavam uma taxa de alcoolémia até 0,5 g/l, 4 apresentavam mais de 1,5 

g/l e nas restantes vítimas não foi efectuado o exame (gráfico 70). 

 

Gráfico 70: Taxa de alcoolémia no sangue da vítima 
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Relativamente à pesquisa de substâncias medicamentosas verificou-se 

a existência de um caso positivo e 10 negativos, não tendo o exame sido 

realizado em 5 das vítimas.  

 

b) Exames Realizados no Laboratório de Polícia Científica 

 

 Foram realizados exames de biologia em 9 dos casos, tendo-se obtido 

resultados positivos em 6. 

 Os exames de biologia foram realizados nos casos de homicídio com 

arma branca, arma de fogo e instrumentos contundentes em, respectivamente, 

2, 3 e 4 casos.   

 

 Os exames de balística foram realizados em 7 dos casos, tendo-se 

obtido resultados positivos em 5. 

 Todos os exames de balística foram solicitados nos casos de homicídios 

por arma de fogo. 

 

 Foram realizados exames de lofoscopia em 7 casos tendo-se obtido 1 

exame positivo. 

 

Foram realizados 4 exames de física, todos eles nos casos de homicídio 

com arma de fogo, 1 exame de química no caso do homicídio pelo fogo, e 1 

exame de rastos de pneus. 
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3.2.6. Estudo de Variáveis de Decisões Judiciais 

 

a) Condenação 

 À data da recolha dos dados para o presente estudo 42 agressores 

tinham sido condenados e 3 estavam a aguardar julgamento.  

 

b) Tipo de Crime 

 Os 42 agressores foram condenados ou indiciados pelos crimes de: 

 Homicídio qualificado – 20 agressores 

 Homicídio simples – 10 agressores 

 Ofensa à integridade física grave ou homicídio na forma tentada – 11 

agressores 

 Ocultação de cadáver – 1 caso 

 

c) Pena 

 À data da realização da recolha dos dados só foi possível ter-se 

conhecimento de 32 das penas aplicadas, tendo as mesmas variado entre os 7 

meses e os 25 anos. 

 Foram aplicadas 2 penas máximas de 25 anos. 

 As penas aplicadas com mais frequência foram no intervalo entre os 10 

e os 16 anos. 


