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Resumo1
Nos países em que a imigração mais se faz sentir, sempre que há ondas de criminalidade, os
imigrantes são os primeiros a ser publicamente acusados, sobretudo nas notícias que ecoam
nos meios de comunicação social, independentemente da comprovação da sua culpabilidade.
Em Portugal, tem sido amplamente publicitado o aumento do número de crimes violentos
ocorridos nos últimos anos, em correlação com o aumento do número de imigrantes. Além de
a designação crimes violentos não ser consensual, poucos trabalhos existem que se debrucem
profundamente sobre este assunto. Alguns até contrariam esta percepção: os últimos estudos
norte-americanos apontam precisamente para uma relação entre o aumento do número de
imigrantes e a descida de registos de crimes violentos, ao invés do que é publicamente
percepcionado.
Além de os meios de comunicação social poderem, por vezes, contribuir para propalar
sentimentos de insegurança baseados em acontecimentos pontuais de grande ou média
violência que relacionam imigração e crime, o facto de não se especificarem tipologias de
cidadãos não nacionais engloba-os indevidamente no mesmo plano. Propomos a
individualização de determinados tipos de crime pela tipologia de cidadãos não nacionais:
imigrantes, estrangeiros, “euromigrantes” e residentes da União Europeia, especificando
conceitos e respectiva diferenciação. Apresentamos um panorama da realidade criminal
violenta nacional em 2002, 2005 e 2008 e de como esta sofreu algumas alterações, fruto da
existência de um maior número de cidadãos não nacionais residentes.
Em Portugal, verificou-se um claro aumento na proporção de reclusos não nacionais nos
últimos anos (2002 a 2008), que acompanhou o aumento da população residente não nacional,
não se constatando relevância especial nesta subida do número de reclusos. Depois de
aplicados vários testes estatísticos, verificaram-se diferenças que apresentamos e
procuraremos explicar na sequência de estudos a realizar posteriormente.
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“People are inventive and flexible, and the permutations
of human violence and exploitation are infinite.”
Bales, 1999

1. Introdução2
O mundo globalizado em que nos inserimos actualmente tem assistido a um
movimento crescente de circulação de pessoas que procuram melhores condições de vida,
sendo que o número destes migrantes duplicou nos últimos 25 anos (Relatório da Comissão
sobre as Migrações Internacionais – RCMI, 2005), o que, segundo aquele organismo,
representa cerca de “200 milhões de migrantes”, um número equivalente ao quinto país mais
populoso do mundo, o Brasil” (RCMI, 2005). Na Europa, e com a livre circulação de pessoas
resultante da implementação dos acordos de Schengen na maior parte dos países da União
Europeia, este fenómeno tem sido encarado com reserva, uma vez que se percepcionou uma
pressão migratória crescente que, em caso de descontrolo, poderia constituir um factor de
instabilidade, tanto para os autóctones, quanto para os próprios migrantes. Assim, e
procurando evitar e travar movimentos criminosos de imigração ilegal já existentes,
agudizados nos últimos anos, que fazem um número galopante de vítimas, os EstadosMembros da União Europeia têm pugnado por políticas restritivas à entrada descontrolada de
cidadãos não nacionais, apesar de ser consensual a procura de políticas comuns, sobretudo
nos estados onde a livre circulação de pessoas já é uma realidade. No entanto, apesar de a
segurança e a procura de um equilíbrio social serem preocupações nobres que a Europa tem
procurado incessantemente, a perversão afirma-se quando se acentua uma maior penalização
de determinados grupos sociais através de uma acção mais punitiva do Estado. Afinal, todo o
ser humano tem direito ao usufruto de uma plena cidadania, objectivo final de uma vida
repleta de direitos e deveres gozados em igualdade - constatação que nos levou a reflectir
sobre a integração dos cidadãos não nacionais e na forma como são encarados pela sociedade.
Por força dos crescentes sentimentos de insegurança e de desconfiança que surgem a partir do
momento em que as cidades se transformam em metrópoles com as relações inter-pessoais a
esvaziarem-se de amistosidade3 e em que determinados elementos da sociedade passam a
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Com o termo amistosidade pretendemos exprimir um sentimento semelhante não só ao explanado por Trenner (1988), quando o indica
como “a exibição de qualidades que se esperam encontrar num amigo”, como também aquele que vai além da simples abertura, acolhimento,
para se transformar numa atitude de plena aceitação e integração activa do “outro”.

viver de actos de infracção ao estipulado pelo Estado regulador, a forma como o outro é aceite
e encarado, o outro como entidade externa ao grupo nuclear, passou a ser feita com uma
grande margem de reserva. O ser estranho, estrangeiro, externo à sociedade nuclear, é
inicialmente colocado em quarentena de aceitação e é frequentemente encarado como
inimigo. Simmel (Waizbort, 2000:547) sublinha a ambivalência do “estrangeiro” que vive na
fronteira entre o antigo e o novo, relegando para segundo plano o aspecto físico da fronteira
concretizado em pertenças a países e nacionalidades, e enfatizando o aspecto simbólico-social
de raízes e vínculos que o caracterizam. Ele constitui uma entidade externa ao grupo coeso de
uma sociedade portadora de ligações pré-estabelecidas que é obrigada a abrir um espaço para
que ele possa criar laços de afectividade com os outros.
No que respeita à relação do imigrante com o mundo do crime, a percepção geral
tende a fazer crer que existe uma conexão entre o recém-chegado à sociedade de acolhimento
e o mundo cinzento das actividades delinquentes. Esta conexão baseia-se no desconhecimento
do outro, na intolerância para com os seus comportamentos e escolhas culturais e na
proliferação de notícias alarmantes nos meios de comunicação social sobre casos de violência
praticados pelo “estrangeiro-inimigo”, disseminando sentimentos antinómicos e de rejeição
para com todos os que se inserem no grupo dos recém-chegados.
O tema da imigração e criminalidade em Portugal, como veremos mais à frente, tem
vindo a ser recentemente analisado desde há alguns anos, quer a nível nacional, quer
internacional. Verificámos que as teorias clássicas da criminologia tendiam a explicar o
aumento da criminalidade com o aumento dos movimentos migratórios, apontando razões
económicas, de privação a nível de oportunidades no país de destino e de desigualdade de
oportunidades em relação aos autóctones. Mais recentemente, os últimos estudos têm vindo a
contradizer esta teoria (Bianchi, Buonanno e Pinotti, 2008, Stowell, 2007 Sampson, 2008),
apontando alguma relação entre imigração e crimes contra a propriedade, sobretudo roubos,
apesar de os valores de ponderação não serem estatisticamente significativos (Bianchi,
Buonanno e Pinotti, 2008). As investigações norte-americanas sobre este assunto, mediante o
cruzamento de exaustivas variáveis (sexo, idade, habilitações literárias, profissão, pobreza,
etnicidade, características demográficas, diversidade, instabilidade habitacional, desemprego,
entre outras), vieram trazer a público um factor de novidade: a imigração não só não contribui
para o aumento da criminalidade, como também é um factor de descida da criminalidade
consensualmente considerada violenta (homicídio, violação, ofensas à integridade física e
roubo), conforme explicaremos mais à frente.

Estamos certos de que nos encontramos perante o desafio de nos posicionarmos
simultaneamente perante as áreas do conhecimento dos Estudos Migratórios, do Direito e da
Sociologia, procurando o equilíbrio necessário para interligar de forma permanente e coerente
estas três vertentes que se integram, de forma indelével, no fenómeno do crime. Apesar de nos
depararmos com uma tripla fronteira, local convergente onde esperamos fomentar a
cooperação e o diálogo entre as três áreas, reconhecemos que o nosso esforço terá que ser
redobrado, na medida em que teremos que realizar mediações interdisciplinares duplas
(jurídicas e sociológicas) e, eventualmente, triplas, ao longo de todo o trabalho; o nosso papel
será o de expor as perspectivas das três áreas e encontrar o necessário equilíbrio.

2. Problemática
Após o exposto e a reflexão previamente realizada, começámos por colocar várias questões
que divergem da questão central: numa análise retrospectiva, houve aumento do número de
condenações por crimes violentos no grupo dos imigrantes? Esse aumento foi superior a um
eventual aumento de condenações pelos mesmos crimes cometidos por portugueses? A que se
deve a proliferação de notícias, nos meios de comunicação social, sobre crimes violentos
praticados por estrangeiros?

3. Metodologia
Para o presente estudo seleccionámos os dados das condenações dos reclusos não
nacionais de 2002 (reclusos n = 1132 condenados), 2005 (reclusos n = 1354 condenados) e
2008 (reclusos n = 1533 condenados), cedidos pela Direcção-Geral dos Serviços Prisionais
(DGSP). Definimos tabelas para tratamento de dados que foram, posteriormente, objecto de
análise contabilizados no software estatístico SPSS e que possibilitaram a construção de
gráficos e tabelas apresentados no presente artigo. No entanto e porque o grupo de
comparação dos reclusos condenados portugueses não foi tratado de igual forma, e com o
objectivo de uniformizar os dados, fomos obrigados a restringir a análise ao crime principal
registado na base de dados da DGSP, quer por reclusos nacionais, quer por não nacionais4.
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A grande maioria dos reclusos não nacionais a cujos dados pudemos aceder e tratar individualmente, foi condenada por mais do que um
crime. Por isso, o número de condenações nunca corresponde ao número de condenados (é sempre superior). Assim e porque até ao presente
momento não foi possível obter e tratar informaticamente os mesmos dados respeitantes às condenações dos reclusos portugueses, decidimos
optar por uniformizar os dados por defeito: contabilizar e comparar apenas o primeiro crime que consta no registo da DGSP, que será o

Para além do mais, e face às reflexões que o tríptico em estudo (Estudos Migratórios,
Sociologia5 e Direito) nos permitiu fazer, decidimos dividir o grupo de cidadãos não nacionais
em duas categorias que se subdividem, por sua vez, em outras duas. O primeiro grupo,
constituído pelos cidadãos não nacionais oriundos de Estados terceiros6, subdivide-se em
imigrantes, ou seja, nos não nacionais pertencentes a países terceiros que viajam para
Portugal com o objectivo de aqui residirem, e em estrangeiros: não nacionais que passam em
Portugal por um breve período de tempo, não pretendendo fixar a sua estadia neste país
(turistas, estudantes, passageiros em trânsito). Quanto ao segundo grupo, ele é constituído
pelos cidadãos da União Europeia e subdivide-se em “euromigrantes”7 (esta designação foi
criada por nós), ou seja, os cidadãos não nacionais pertencentes a estados-membros da União
Europeia que pretendem estabelecer a sua vida em Portugal, e em não residentes: não
nacionais pertencentes a estados-membros da União Europeia que passam um período de
tempo em Portugal sem, por isso, pretenderem estabelecer aqui a sua vida.
Depois, necessitámos de construir um conceito de criminalidade violenta, uma vez que
esta definição não é consensual. Apesar de o Código Processual Penal usar de um critério
baseado na duração da pena8 (mais do que 5 anos de pena de prisão), e atendendo a que estas
normas abrangem uma pluralidade de crimes que não permitiria trabalhar as questões
relacionadas com a imigração, tivemos que construir um conceito de criminalidade violenta
que nos permitisse estudar a intervenção dos cidadãos estrangeiros residentes e não residentes
em Portugal. Assim, o conceito aqui apresentado foi construído, não com base na referência à
duração da pena, mas atendendo aos valores que as sequelas decorrentes constituem para o ser
humano (atentando contra a vida humana, a integridade física ou a liberdade sexual).
Tentámos então construir um conceito de violência que não oferecesse dúvidas, tendo sido
forçados a limitar a nossa escolha por questões práticas9: tivemos em atenção que iríamos usar
dados estatísticos relativos a reclusos condenados constantes das estatísticas da página da
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Internet da Direcção Geral dos Serviços Prisionais10. Devemos ainda salientar que os crimes
por nós considerados, no presente estudo, como violentos, coincidem, na sua origem, com
aqueles que são especificados nas estatísticas do Eurostat11 como violentos (“violência contra
as pessoas – como ofensas à integridade física - roubo – roubo pela força ou por ameaça de
uso de força - e ofensas sexuais - incluindo violação e abuso sexual -). Esta escolha vai ainda
ao encontro dos crimes escolhidos para a construção do conceito de criminalidade violenta
pelo FBI12- homicídio, roubo, violação e ofensas à integridade física.
Por último, utilizámos dados constantes em fontes de estatística criminal diversa que
nos permitiram construir com rigor, clareza e contextualização os dados que aqui
apresentamos: INE, SEF, Relatório de Segurança Interna (RASI) e Eurostat.

4. Estado da Arte
Da Imigração e cidadania
A dualidade de movimentos de entrada e saída de migrantes em Portugal resultou de um
conjunto de circunstâncias assentes em três pilares fundamentais: o primeiro, a partir dos anos
60, com um redireccionamento dos fluxos de emigrantes portugueses com destino “intraeuropeu”; depois, a independência das colónias ultramarinas, pelos anos 70, com um grande
número de cidadãos não nacionais a procurarem Portugal para aqui permanecer e, finalmente,
os anos 80, com a entrada do nosso país no espaço europeu (Góis, 2000). Apesar de a
imigração poder ser encarada como uma questão política (Martín, 2006), acentuou-se o
aspecto multicultural no nosso país com o fim das colónias ultramarinas e com a vinda de
muitos cidadãos não nacionais, sobretudo de comunidades lusófonas. Os anos 80 e 90
conheceram uma diversificação de nacionalidades, com a vigência de programas de
regularização extraordinária e, a partir do ano 2000, Portugal conhece uma nova faceta como
país de imigração, após longos anos de emigração, faceta essa que se mantém até aos nossos
dias. Aliás, é concebida a hipótese de a colocação de Portugal na “semiperiferia da Europa”,
pelo facto de ser um país receptor e distribuidor de migrantes, fazer do país uma “placa
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giratória que distribui e absorve mão-de-obra” (Baganha e Góis, 1998/1999), dependendo do
excesso ou necessidade de mais trabalhadores, movimento camaleónico dependente de vários
factores políticos, económicos (entre os quais o agravamento de crises financeiras) e sociais.
Os movimentos socio-histórico-políticos dos últimos 50 anos repercutiram-se na forma como
os cidadãos não nacionais têm vindo a ser recebidos e inseridos na sociedade, da mesma
forma que a sua própria identidade e estatuto têm sofrido metamorfoses diversas, à medida
que a representatividade de não nacionais no país tem vindo a aumentar.
O conceito de cidadania surge ao longo dos tempos indissociável do de nacionalidade,
sendo que o primeiro é adquirido na sequência do segundo, como um “recurso precioso, raro
e por isso de acesso limitado” (Carvalhais, 2006). Os conceitos são de tal forma próximos que
é possível cair-se numa “sinonímia artificial entre cidadania e nacionalidade” (Carvalhais,
2006). Habermas (1994) refere a distinção entre os conceitos de cidadania e de nacionalidade,
apesar de se referir à sua interligação sobretudo quando esta realidade é abordada no contexto
europeu. A cidadania no contexto europeu surge assim como o estatuto legal de direitos e
deveres concedidos por vontade do Estado e por causa da nacionalidade, o que lhe confere um
papel relevante no que respeita ao acesso à cidadania, fazendo dela um privilégio (Carvalhais,
2006). A esta problemática do acesso a direitos, do papel do Estado-nação “guardião da
sacralidade (…) de identidade nacional” (Carvalhais, 2006:112), associaremos posteriormente
o segundo elo de análise do nosso tema: o crime.
A Criminalização da Pobreza e as Comunidades Prisionais
O crime tem sido considerado como um dos objectos de estudo paradigmáticos da
Sociologia, enquanto disciplina científica, uma vez que é considerado como um desvio à
norma. Estudado sob a perspectiva sociológica, o crime constitui um comportamento
desviante em relação ao que é esperado em sociedade e é concebido como uma ameaça ao
normal funcionamento das regras de vida instituídas.
Tonry (1995) refere-se ao século XIX como o século da “criminalização da pobreza”.
No que se refere a esta questão, Wacquant salienta o papel da prisão como regulador da
pobreza, atribuindo o crescimento da população prisional nos EUA a quatro pontos essenciais
de reestruturação do Estado: o domínio da regulação económica, o declínio do Estado
keynesiano, a desresponsabilização do Estado na regulação da vida social e o “reforço do
papel punitivo do Estado” (Cunha, 2008: 11). As populações mais desfavorecidas são
normalmente mais facilmente percepcionadas como estando ligadas a actividades desviantes e

criminosas. E se atentarmos para estudos sobre o nível socioeconómico de reclusos, podemos
facilmente confirmar algumas destas reflexões (Seabra e Santos, 2005 e 2006). Por vezes,
estes grupos de carentes económicos, frequentemente relacionados com outros factores
desfavoráveis em relação às oportunidades fornecidas aos autóctones, como o facto de serem
migrantes, podem criar a imagem da sobre-representação da população imigrante nos
estabelecimentos prisionais.
Entretanto, estudos recentes levados a cabo nos Estados Unidos (Stowell, 2008,
Sampson, 2008, Martinez, 2006) vieram comprovar que, para além de a imigração não estar
relacionada com a criminalidade violenta, ela é mesmo um factor que contribui para a sua
descida. O que acontece é que o sentimento de insegurança que o aumento da criminalidade
implicou nas sociedades de acolhimento se intensificou, podendo ter tido um efeito negativo
no influenciar de políticas de imigração mais restritivas (Bauer et al., 2000).
No que se refere à Europa, Wacquant (2008) foca dois aspectos na alteração das
políticas criminais: a tentativa de controlo do sentimento de insegurança social através do
endurecimento de penas para transgressões mais graves, e o abrandamento de penas para os
pequenos delinquentes, evitando as penas de prisão e substituindo-as por outras sanções.
Outros autores (Tubex e Snacken, 1995) compararam penas atribuídas nos anos 60 e 90,
concluindo que elas podem ter duplicado nos anos 90, precisamente pelo endurecimento de
algumas penas por crimes julgados mais graves.
Segundo Bianchi, Buonanno e Pinotti, (2008), a melhoria das condições de trabalho
pode favorecer o aumento da imigração e a descida das taxas de crime. No entanto, em
períodos de crise económica, os imigrantes podem ser atraídos para determinadas áreas
geográficas da periferia de grandes metrópoles (pelo facto de os arrendamentos serem mais
acessíveis, por exemplo), onde as taxas de crime já são altas, podendo fazer crer que tal facto
se deve ao aumento do número de imigrantes. Da mesma forma, as diferenças na taxa de
crimes nas províncias podem ter um efeito directo na fixação de imigrantes recém-chegados
(Bianchi, Buonanno e Pinotti, 2008).
Estudos sobre a Correlação entre Imigração e Criminalidade
Os estudos sobre a correlação imigração-criminalidade têm proliferado um pouco por
todos os países e, apesar de se encontrarem diferenças assinaláveis no que respeita ao método,
objecto de análise e fontes, cada vez mais surgem teorias que distanciam estas duas variáveis.

A investigação levada a cabo, recentemente, em Itália, sobre o assunto (Bianchi, Buonanno e
Pinotti, 2008), resultou na conclusão de que “ao aumento de 1% da população imigrante, se
encontra associado o aumento de 0,1% do total de crimes”. Acontece, porém, que, nesse
mesmo estudo, foi encontrada uma correlação positiva, nomeadamente ao nível do aumento
dos crimes contra a propriedade/aumento do número de imigrantes, sobretudo no que toca aos
roubos e furtos. E os roubos são os únicos tipos de crime que se encontram “positiva e
significativamente afectados pela imigração” (Bianchi, Buonanno e Pinotti, 2008:9), não
revelando, no entanto, um valor significativo a ter em conta. No que respeita aos crimes
violentos e relacionados com estupefacientes, a conclusão a que Bianchi, Buonanno e Pinotti
(2008) chegaram, após o estudo realizado naquele país, é a de que estes crimes não sofreram
alterações com o aumento das migrações.
Pensamos que a proliferação de estudos realizados neste âmbito pode resultar da
combinação dos vários aspectos abordados ao longo deste ponto: pobreza, exclusão, recémchegados. Esta caixa de Pandora tem sido forçada a “abrir” mediante a actuação mais ou
menos severa de um Estado que deixa agonizar o seu papel social e favorece uma atitude
penal para com as populações delimitadas à “sociedade civil incivil” (Sousa Santos, 2003).
Analisando a literatura internacional mais recente sobre o tema em estudo, verificamos
que há divergências entre três grupos de estudiosos: os que afirmam não existir qualquer
associação entre imigração e crime, os que defendem que há uma ligação parcial e ainda o
grupo dos que pugnam pela existência de uma ligação efectiva entre aquelas duas realidades.
Para além do mais, verificamos a existência de abordagens diferentes entre os estudos norteamericanos e os europeus, com conclusões díspares, naturalmente.
Verificamos, pela leitura dos estudos internacionais, que as teses que defendem uma
ligação efectiva entre imigração e criminalidade são defendidas pela teoria dos conflitos
culturais (Sellin e Sutherland, 1938) e também pela teoria da desorganização social da Escola
de Chicago (Shaw e McKay, 1942). Outros autores vieram reforçar esta ligação (Brimelow,
1996, Lamm e Imhoff, 1985 in Stowell, 2007).
Referimo-nos ainda aos estudos que defendem a existência de uma ligação aparente,
mas sem relação efectiva, entre imigração e criminalidade. A aparente consonância entre estes
dois elementos é caracterizada como consequência de outros factores (económicos, de acesso
à justiça, de desproporção da actuação da justiça em relação a determinados grupos, de
reforço de sentimentos nacionalistas, de percepção negativa dos imigrantes, de sobre-

representação de reclusos não nacionais, etc.), factores esses, sim, na génese do problema
(Tonry, 1995 e 2004, Bianchi, Buonanno e Pinotti, 2008, Wacquant, 1998 a), 1999, Tournier,
1996, Baganha, 1996, Seabra e Santos, 2005 e 2006, Cunha, 2008).
Quanto ao tema de estudo por nós escolhido, Gurr (1989) apesar de seguir a linha de
pensamento da Escola de Chicago13, reconhece que em relação à criminalidade violenta e
imigração, não se constata qualquer relação. Outros autores apresentam argumentos neste
âmbito, acrescentando também que não só não existe relação entre criminalidade violenta e
imigração, como também se encontra correlacionada a descida da primeira com o aumento da
segunda (Sampson, 2008, Stowell, 2007,Bean, Martinez, 2002, Lee). A teoria da selectividade
apresenta razões que defendem esta constatação (Model, 1995, Hagan e Palloni, 1999,
Morenoff, Hagan, Levi e Dinovitzer, 2008).
No que respeita à realidade portuguesa, os estudos têm focado diversos aspectos como
os fluxos migratórios e suas interacções com a sociedade, problemas económicos, exclusão,
xenofobia, entre outros, mas o tema imigração e criminalidade apenas recentemente começou
a ser abordado por alguns autores. Malheiros e Esteves (2001) levaram a cabo um estudo
sobre a comunidade reclusa estrangeira em Portugal, fazendo uma caracterização dos crimes
atribuídos aos grupos mais representativos de estrangeiros, nomeadamente o tráfico de
estupefacientes. Ainda em 2001, é publicado outro estudo que reflecte sobre o tema da
reclusão de estrangeiros (Rocha, 2001), fazendo referência a autores que defendem que a
imigração está associada a um aumento de criminalidade, sendo que outros apresentam
resultados completamente diferentes e demonstram que as taxas de criminalidade de cidadãos
não nacionais são idênticas ou até inferiores às da população nativa. No que respeita à
aplicação da prisão preventiva, são publicados outros estudos (Baganha, 1996; Seabra e
Santos, 2005) que apontam para uma discriminação na acusação, condenação e aplicação da
prisão preventiva e efectiva dos cidadãos não nacionais. Seabra e Santos retomam o assunto
(2006), reiterando que existe uma discriminação negativa dos cidadãos não nacionais quando
avaliados em circunstâncias semelhantes pela “existência de fortes discrepâncias e (…)
tratamentos diferenciados entre portugueses e estrangeiros” (2006:92). A reflexão sobre as
prisões, a comunidade prisional e o crime é efectuada sobre vários prismas e perspectivas
(Cunha: 2008), retomando-se, mais uma vez, a acepção de que “o que mudou não foi tanto a

13
A Escola de Chicago (1910), foi fundada por sociólogos norte-americanos e levou a cabo investigações mais aprofundadas sobre
fenómenos e problemas sociais nas zonas urbanas das cidades e metrópoles, sobretudo na sequência do aumento de imigrantes no Centro e
Sul dos Estados Unidos.

escala ou a fisionomia da criminalidade, mas a atitude dos poderes políticos em relação a
determinadas populações e aos chamados ilegalismos de rua” (Cunha, 2008: 10).
5. População reclusa em Portugal – condenações e crime violento
Antes de partirmos para a análise da população de condenados em Portugal,
necessitamos de ter uma percepção da realidade migratória em Portugal ao longo dos últimos
anos. Assim e segundo o gráfico 1, verificamos que desde 1981 até 2001, apesar de ter
quadruplicado o número de residentes não nacionais em Portugal, o valor não ultrapassava os
250.000 residentes. Mas de 2001 até 2004 houve um crescimento exponencial de residentes
não nacionais, contabilizando-se em 2008 440277 residentes, o que representa cerca de 4,3%
da população total em Portugal.

Gráfico 1 - População não nacional residente em Portugal - 1981-2008
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Fonte: SEF online (www.sef.pt)

Se nos centrarmos agora na análise do número de reclusos portugueses e não nacionais desde
1994 até 2008, verificamos que, apesar de ter havido oscilação na linha dos reclusos
portugueses, a tendência desde 2002 é de decréscimo. A dos reclusos não nacionais teve
movimentos de aumento, mas desde 2006 revelou também um movimento de decréscimo. No
entanto, e apesar do decréscimo de 14% de 2006 para 2008, a proporção de reclusos não
nacionais aumentou de 2006 para 2007, uma vez que o decréscimo dos portugueses foi mais
evidente. Temos então em 2008 uma percentagem de 20,3% reclusos estrangeiros, conforme
se pode observar no gráfico 2.

Gráfico 2 – Reclusos portugueses e não nacionais (condenados e não condenados) de 1994 a 2008
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Fonte: DGSP, Rocha (2001), Seabra e Santos (2006)

Observando agora o gráfico que representa os países de origem dos reclusos não nacionais ao
longo dos anos, verificamos que a maior parte daqueles provém dos Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa (PALOP), apesar de ter havido um aumento notório de reclusos
oriundos da Europa (sobretudo da Europa de Leste) e da América Latina, conforme se pode
depreender pela observação do gráfico 3.
Gráfico 3 - Reclusos não nacionais em Portugal, por país de origem (1997-2008)

Fonte: Seabra (1999), dados de 1997 e 1998; DGSP dados de 1999 a 2008

No que respeita aos registos de crimes violentos, e segundo os dados do Eurostat, Portugal
apresenta um número baixo de registos, com 0,8% da totalidade dos registos da UE27
(n=21797), comparando com os restantes países da UE27 (total de registos n=2685663).

Analisando apenas os registos destes crimes em Portugal, segundo o gráfico 4, podemos
constatar que, apesar de ter havido um aumento gradual do número de registos ao longo dos
anos, de 2006 para 2007 houve uma descida de 2358 registos de crimes violentos.
Gráfico 4 – Registos de crimes violentos em Portugal
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Fonte: Fonte: Eurostat “Table 4 – Crimes recorded by the police: Violent Crime”

No que concerne às condenações dos cidadãos não nacionais em termos de criminalidade
violenta, segundo a definição que propusemos, seleccionámos os quatro crimes já referidos,
individualizámos os dados das condenações por grupos de migrantes e tentámos verificar se
houve aumentos de 2002 para 200814.
Assim, e segundo a análise da Tabela 1, verificámos, antes de mais, que as condenações totais
relativas aos euromigrantes e residentes da União Europeia são bastante inferiores às dos
imigrantes e dos estrangeiros em Portugal.
Tabela 1 – Condenações de reclusos não nacionais por crimes violentos, por grupo de
migrantes, em 2002, 2005 e 2008
2002

2005

2008

Imigrante

Estrangeiro

Euromigr.

Cidad.UE

Imigrante

Estrangeiro

Euromigr.

Cidad.UE

Imigrante

Estrangeiro

Euromigr.

Cidad.UE

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Homicídio

78

17

3

3

98

15

2

3

122

16

9

6

Roubo

123

19

3

11

165

29

4

4

220

20

22

10

Violação

30

7

2

0

30

2

1

0

52

2

3

0

Ofensas à
Int. física

21

3

2

1

46

4

0

1

53

5

2

3

Total crime
violento

252

46

10

15

339

50

7

8

447

43

36

19

Grupo
migrante

14

Devemos, no entanto, estar cientes de que em 2005 e 2008, os reclusos podem ser os mesmos que já cumpriam pena em 2002.

28%

Em % de
condenações
do grupo

12%

Total
de
condenações
(crime
violento) por
ano

12%

25%

12%

323

Total
de
condenações
(grupo
migrante)

Em % de
condenações

15%

913

382

61%

26%

Total
de
condenações
por ano

15%

0,5%

29%

12%

28%

404

65

125

0,4%

0,8%

1345

68%

545

415

21%

1485

10%

46

169

0,2%

0,9%

1540

69%

353

16%

1975

130

198

0,6%

0,9%

2221

Legenda: 1 – Imigrantes; 2 – Estrangeiros; 3 – Euromigrantes; 4 – Residentes da UE.
Fonte: DGSP

Por outro lado, verificamos ainda, somando os dados das condenações dos imigrantes por
crimes violentos em cada um dos anos em análise, não ter havido aumento estatisticamente
significativo na percentagem de condenações (2002 = 21,7%, 2005 = 20,5% e 2008 = 24,5%
da totalidade das condenações). Não encontrámos ainda diferenças estatisticamente
significativas entre os crimes violentos e os grupos migrantes em cada ano. Verificámos, no
entanto, haver diferença estatística entre os grupos migrantes e apenas para o grupo 4
(estrangeiros) de 2002 para 2005 e do grupo 1 (imigrantes) de 2005 para 200815. Não
podemos dizer, assim, que houve um aumento significativo do crime violento no total das
condenações.
Tabela 2 – Número de condenados não nacionais16, por crime violento principal, em
2002, 2005 e 2008
Ano

2002

2005

2008

Crime

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Homicídio

101

8,9%

118

8,7%

135

8,8%

Violação

39

3,4%

33

2,4%

34

2,2%

Of.Integ.fís

27

2,4%

51

3,3%

50

3,3%

Roubo

---17

---

---

---

164

10,7%

15

Apenas significante para 95% e já não para 99%
Fomos obrigados, para uniformizar os valores e critérios de comparação, a usar os dados relativos a cidadãos não nacionais não
individualizados em grupos de migrantes
16

Total parcial

167

14,7%

202

14,9%

21918

14,3%

Total cond.

1132

100%

1354

100%

1533

100%

Fonte: DGPS

Ao analisar os dados dos reclusos nacionais e não nacionais, fomos obrigados a escolher
apenas o crime principal que levou à condenação de cada recluso, sendo que, na tabela 2, a
cada recluso corresponderá apenas um crime. Comparando depois o número de cada um dos
crimes violentos com o total de reclusos condenados, verificamos não ter havido aumento
estatisticamente significativo em nenhum dos crimes violentos que levaram à condenação de
reclusos não nacionais em Portugal de 2002 para 2008, excepto para as ofensas à integridade
física de 2002 para 2005, conforme se pode depreender da análise da tabela 2.
Observando agora a tabela 3, onde constam os dados das condenações pelo crime principal
dos reclusos portugueses, verificamos que o número e proporção das condenações dos
portugueses são todas iguais ou mais altas do que as dos reclusos não nacionais. Observamos
ainda diferenças estatisticamente significativas (p<0,01) para as condenações por homicídio
dos reclusos portugueses e dos reclusos não nacionais; no entanto, estas diferenças não estão
significativamente associadas aos anos.
Tabela 3 – Número de condenados imigrantes, por crime violento principal, em 2002,
2005 e 2008
Ano

2002

2005

2008

Crime

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Homicídio

78

11,6%

98

11,2%

107

10,5%

Violação

30

4,5%

29

3,3%

41

4,0%

Of.Integ.fís

21

3,1%

46

5,3%

31

3,0%

Roubo

---19

---

---

---

(136)

---

Total parcial

129

19,2%

173

19,8%

179

17,5%

Total cond.

671

100%

876

100%

1019

100%

Fonte: DGSP
17

Para apurar este valor, seria necessário reformular uma tabela com cerca de 5000 entradas, o que não nos foi possível para este artigo. No
entanto, se somarmos todas as condenações de crimes de roubo de cidadãos não nacionais, obtemos um valor de 156 condenações para 2002
(13,8% de todos os condenados não nacionais, em 2002) e 204 para 2005 (15,1% de todos os condenados, em 2005). Apesar de estarmos
certos de que este valor se encontra inflacionado, porque extraímos para esta análise apenas o crime principal pelo qual cada recluso não
nacional foi condenado, por forma a uniformizar os parâmetros com os dos reclusos nacionais, estes são os dados disponíveis relativamente
aos portugueses. Ainda assim, os valores obtidos são inferiores aos dos reclusos condenados portugueses.
18
Por uma questão de uniformização, não somámos os crimes de roubo nesta coluna
19
Ver nota 12.

Somando os dados das condenações dos quatro crimes violentos dos reclusos não nacionais
em 2008 (n=383) e comparando com o total das condenações desse mesmo grupo (n=1533),
verificamos que 24,98% das condenações são por crimes violentos. Quanto às condenações
dos reclusos portugueses e fazendo os mesmos cálculos para 2008 (n=2766 condenados por
crimes violentos num total de 7501 condenados), verificamos que 36,87% dos reclusos
portugueses foram condenados por crimes violentos, o que representa uma diferença
estatisticamente significativa (p<0,001) em relação aos 24,98% dos condenados não
nacionais.
Tabela 4 – Número de condenados nacionais, por crime violento principal, em 2002,
2005 e 2008
200220

Ano

200521

200822

Crime

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Homicídio

968

11,4%

1135

13,4%

1022

13,6%

Violação

292

3,5%

177

2,1%

162

2,2%

Of.Integ.fís

159

1,9%

350

4,1%

323

4,3%

Roubo

1297

15,3%

1578

18,6%

1259

16,8%

Total s/roubo

1419

16,8%

1662

19,6%

1507

20,1%

Total parcial

2716

32,1%

3240

38,4%

2766

36,9%

Total cond.

8461

100%

8464

100%

7501

100%

Observando agora os dados do grupo 1 de migrantes (imigrantes) condenados e
contabilizando os três crimes por nós considerados violentos (uma vez que os dados relativos
aos roubos não se encontram ainda uniformizados), conforme depreendemos da observação
da tabela 4, verificamos que em 2002 a proporção de condenados por crimes violentos
imigrantes é de 0,4/1000 residentes23, em 2005 é de 0,5/1000 residentes24 e em 2008 é de
0,5/1000 residentes25. Quanto aos condenados portugueses, e mediante a análise da tabela 4,
verificamos que os dados obtidos (n=1419 condenados pelos mesmos três crimes violentos)
para 2002 indicam 0,2/1000 habitantes26, 0,2/1000 habitantes para 200527 (n=1662
20

Dados de 2002 obtidos em (http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/uploads/relatorioestatistico/20080130040113rel2002.pdf)
Dados de 2005 obtidos em (http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/uploads/relatorioestatistico/20080130040102rel2005.pdf)
Dados para tabela de condenados obtidos para 2008 em http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/Documentos/DocumentosSite/Rel_Est.pdf;
23
Num total de 362342 residentes estrangeiros – sem <15 e >65 (www.sef.pt)
24
Num total de 344757 residentes estrangeiros – sem <15 e > 65(www.sef.pt)
25
Num total de 348339 residentes estrangeiros – sem <15 e > 65 (www.sef.pt)
26
Num total de 6662183 habitantes – sem <15 e > 65 (www.ine.pt)
21
22

condenados) e 0,2/1000 habitantes para 200828 (n=1507 condenados). Assim, verificamos ter
havido aumento estatisticamente não significativo de condenações por crime violento entre o
grupo dos imigrantes apenas do ano de 2002 para 2005, o que no fundo será resultado do
grande aumento do número de imigrantes nos anos de 2001 e 2004, na vigência das
concessões e prorrogações das autorizações de permanência, conforme gráfico 1, e que se
reflecte no ano de 2005 com o aumento do número de condenações.

6. Conclusões
Analisando os dados disponíveis, verificamos que em termos percentuais e excluindo os
crimes de roubo, a percentagem de condenações por crimes violentos no grupo de imigrantes
sobre o total das condenações daquele grupo se mantém relativamente semelhante de 2002
(19,2%) para 2005 (19,8%), registando-se um pequeno aumento, descendo para 17,5% em
2008, conforme os dados da tabela 3. No que respeita aos condenados portugueses,
verificamos que as percentagens por crimes violentos, das quais também não foram
contabilizados os roubos, se situam nos 16,8% em 2002, aumentando para 19,6% em 2005 e
para 20,1% em 2008. Este aumento tem, no entanto, que ser contextualizado, na medida em
que as alterações ao Código Penal se traduziram num menor número de reclusos por penas
mais leves e na manutenção dos que cumprem penas mais altas, fazendo assim aumentar a
proporção de condenados por crimes violentos. Se estabelecermos uma comparação para 2008
entre o número de condenados portugueses pelos quatro crimes violentos (incluindo o roubo)
(n=2766) e o número de cidadãos portugueses em 2008 (n= 678171129) com o número de
imigrantes condenados por esses mesmos crimes (n=31530) e os residentes estrangeiros
(n=34833931), verificamos que a incidência de condenados por crimes violentos é de 0,4/1000
habitantes no grupo dos cidadãos portugueses e de 0,9/1000 habitantes quanto aos imigrantes,
o que por si só, e apesar da diferença estatística, não explica a realidade do tema em estudo.
Estamos cientes da volatilidade desta imagem, uma vez que os grupos de comparação não se
encontram ainda totalmente uniformizados em termos de escalões sociais, educacionais,
27

Num total de 6770504 habitantes – sem <15 e > 65 (www.ine.pt)
Num total de 6781711 habitantes – sem <15 e >65 (www.ine.pt)
Estes dados foram obtidos através da subtracção da população <15 anos (1207060) e >65 (1874209) num total de 10627250 e à qual foi
retirada igualmente, relativamente à população não nacional residente, <19 (76809) e >65 (15129) num total de 440277 de residentes não
nacionais. Fonte: Estimativas de população residente em 31.XII.2008, por sexo e grandes grupos etários, NUTS I, II e II (NUTS 2002) e
Municípios. www.ine.pt e “População residente em território nacional, por grades grupos etários”, RIFA/SEF, 2008. www.sef.pt
30
Estes valores apresentam algumas diferenças relativamente a estudos publicados anteriormente, uma vez que a metodologia de análise do
presente estudo incluiu a variável inovadora “grupo de migrantes”, o que nos permitiu aprofundar com maior clareza o assunto em questão.
31
Este valor foi obtido retirando ao total dos residentes não nacionais (n= 440277) os <19 (76809) e >65 (15129). Fonte: “População
residente em território nacional, por grades grupos etários”, RIFA/SEF, 2008. www.sef.pt
28
29

demográficos e profissionais.32 Teremos que continuar a investigar o tema, procurando saber
se as instituições judiciais, policiais e prisionais seleccionam ou entram em contacto com mais
cidadãos não nacionais do que nacionais, se as condições de integração, de acesso e
desempenho da justiça em Portugal oferecerão as mesmas oportunidades aos cidadãos não
nacionais e aos nacionais, se os crimes aqui estudados vitimizam mais cidadãos pertencentes
aos mesmos grupos dos agressores e quais os móbeis do crime, para melhor explicar as
diferenças encontradas. Propomo-nos ainda estudar a percepção e a representação dos actores
institucionais e dos meios de comunicação social sobre a relação imigração-crime violento,
procurando encontrar pontes e divergências com os resultados estatísticos e a abordagem
qualitativa do assunto, para podermos explicar as diferenças obtidas aqui apresentadas.
Sentimos, no entanto, ser nosso dever, no decurso da presente investigação, divulgar os dados
apurados, salvaguardando que estes por si só não retratam a realidade social; apenas um
conjunto mais organizado de abordagens, a levar a cabo futuramente, poderá apurar as
verdades assentes em factos e relegar os mitos, fruto dos sentimentos de desconfiança e de
insegurança em relação ao outro-não-nacional que povoam o inconsciente colectivo, para um
plano secundário, uma vez que é apenas através do esclarecimento e da conquista do saber
que conseguimos desmontar os mitos.
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