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Crimes contra o Património – perspetiva internacional / perspetiva nacional 

 

Fontes norte americanas: 

De acordo com os dados disponibilizados pelo National Crime Victimization Survey (Estados Unidos da América), os crimes 

contra o Património terão aumentado cerca de 11% entre 2010 e 2011. 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Bereau of Justice Statistics (BJS) - National Crime Victimization  Survey (NCVS) 
 

 

Os restantes dados oficiais contradizem o anteriormente referido, dados que, segundo o FBI, nos últimos anos têm sido de 

descida face a este tipo de crimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FBI – Federal Bureau of Investigation 

  



FACT SHEET |CRIMES CONTRA O PATRIMÓNIO 
 
 

2 
 

Fontes europeias: 

A nível europeu e segundo os dados mais recentes (2011/2012) do “Crime Survey for England and Wales”, a maior 

componente dos crimes contra a propriedade são os crimes de vandalismo (26%), seguindo-se os furtos de veículos 

(16%) e outros furtos (14%).Este crime survey mostra quedas substanciais em crimes contra a propriedade, com níveis 

de quebra para metade desde que atingiu seu pico em meados dos anos 90. 

 
Figure 1.1: Composition of CSEW property crime, 2011/12 

      

England and Wales   CSEW 

  

Number of 

offences 

Proportion of 

property crime (%) 

    

Vandalism 2.024 26 

Burglary 701 9 

Vehicle-related theft 1.217 16 

Bicycle theft 448 6 

Other household theft 1.371 18 

Theft from the person 625 8 

Robbery 254 3 

Other theft of personal 

property 1.090 14 

 Fonte: Crime survey for England and Wales, Office for National 

Statistics 

 

 

No que diz respeito aos dados das polícias britânicas, e para o mesmo período, os outros tipos de furtos (38%) e o 

dano (22%) lideravam a tabela de crimes contra a propriedade e o estado. 

 
Figure 1.2: Composition of police recorded property 

crime, 2011/12 

England and Wales   

Police recorded 

crime 

  

Number of 

offences 

Proportion of 

property crime 

(%) 

    

Burglary 501.043 17 

Offences against 

vehicles 417.444 15 

Other theft offences 1.105.117 38 

Fraud and forgery 141.241 5 

Robbery 74.690 3 

Criminal damage 631.221 22 

Fonte: Police recorded crime, Home Office 
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Fontes nacionais: 

Os dados das estatísticas oficiais da Justiça, embora com valores diferentes do RASI (Relatório Anual de Segurança 

Interna), apresentam uma descida do número de crimes patrimoniais de 2011 para 2012, passando de 229.078 crimes 

em 2011 para 219.077 crimes em 2012 (- 4,4%). Segundo os dados oficiais da justiça os crimes mais relevantes foram 

os furtos em veículo motorizado (15%), seguindo-se os furtos: em residência/edifício com arrombamento ou 

escalonamento (11,5%). 

Crimes registados pelas autoridades policiais, por tipo de crime 

Ano: 2012, 2011 

     Crime (Nível 1): (CP) Contra o património 

     Ano 2012 2011 

Crime (Nível 1) 
Crime (Nível 

2) 
Nº Crimes Nº Crimes 

(CP) Contra o património > 

Contra a 

propriedade 205.181 216.730 

Contra o 

património 

em geral 13.347 11.629 

Contra 

direitos 

patrimoniais 122 124 

Outros 

contra o 

património 427 595 

Total 219.077 229.078 

Fonte: Estatísticas Oficiais da Justiça – Ministério da Justiça 

  

 

 

No que diz respeito ao Relatório Anual de Segurança Interna (RASI 2012), de 2011 para 2012 o total de crimes contra o 

património  diminuiu, igualmente, 4,4%, passando de um registo de 228.261 crimes em 2011, para 218.236 crimes em 

2012. De entre estes o destaque vai também para o furto em veículo motorizado (15%) e para o furto em residência 

com arrombamento  ou escalonamento (11,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RASI (Ministério da Administração Interna) 
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Segundo os dados da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), para o ano de 2012 os crimes de dano (21,7%) e 

de abuso de confiança (18,4%) foram os mais significativos do total dos 494 crimes registados. No entanto, os crimes 

de furto, no seu total, tiveram um registo na ordem dos 20%. Face a 2011, e contrariando a tendência dos dados oficiais 

da justiça e dos dados da administração interna, esta tipologia de crime sofreu um aumento de 65%, passando de 300 

para 494 casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: APAV 

 

 

 

 

 

De acordo com os dados recolhidos, a nível internacional e nacional, é possível retirar algumas ilações: 

•  genericamente, os crimes de furto são os mais registados; 

•  na evolução temporal, tendência de descida no que diz respeito aos dados oficiais observados;  

• na evolução temporal, tendência de subida no que às entidades não-governamentais diz respeito.  

 

Crimes contra o património N % 

Furto: por carteirista 6 1,2 

Furto: de veículo automóvel/motorizado 12 2,4 

Furto: no interior de veículo automóvel/motorizado 3 0,6 

Furto: em residência/edifício com arrombamento ou escalonamento 33 6,7 

Furto: de produtos expostos em loja/supermercado/etc. 2 0,4 

Furto: outros furtos 42 8,5 

Abuso de confiança 91 18,4 

Roubo: por esticão 17 3,4 

Roubo: em residência 26 5,3 

Roubo: carjacking 3 0,6 

Roubo: outros roubos 30 6,1 

Dano 107 21,7 

Burla 57 11,5 

Extorsão 24 4,9 

Abuso de cartão bancário/crédito 24 4,9 

Outros crimes contra o património 17 3,4 

total 494 100 


