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Fatores Preditores do Comportamento Delinquente em Jovens Adultos da Comunidade 

Portuguesa 

Resumo 

A delinquência é uma problemática com influências na qualidade de vida dos jovens e 

da sociedade que os rodeia. Poucos são os estudos em Portugal que abordam os preditores de 

delinquência na comunidade. As investigações sugerem que existe um leque diversificado de 

fatores preditores de delinquência, entre eles, salientam-se ser do sexo masculino, ter história 

de vitimação e de psicopatologia. 

O objetivo deste estudo é identificar os comportamentos delinquentes autorreportados 

por jovens adultos da comunidade portuguesa e alguns fatores associados, nomeadamente o 

sexo, experiências de vitimação e sintomatologia psicopatológica. 

Participaram no estudo 207 jovens adultos portugueses, com idades entre os 18 e os 26 

anos (M = 21.7 DP = 2.788), que responderam a instrumentos de autorrelato: Questionário 

Sociodemográfico e Comportamental, Questionário da História de Adversidade na Infância e 

Inventário de Sintomas Psicopatológicos. 

Os resultados revelaram que 53% dos participantes relatam pelo menos um tipo de 

comportamento delinquente. Ser do sexo masculino, e mais experiências de vitimação e mais 

sintomatologia psicopatológica está associado a maior probabilidade de comportamento 

delinquente autorreportado. 

Estes resultados sugerem a necessidade de intervir em fatores de risco como a 

vitimação e psicopatologia, especialmente nos rapazes, promovendo intervenções mais 

eficazes no combate à delinquência. 

 

Palavras-chave: preditores, delinquência autorreportada, vitimação, psicopatologia.  
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Predictors of Delinquent Behavior in Young Adults in the Portuguese Community 

Abstract 

Delinquency is a problem with influences in the life quality of young people and 

society around them. There are only a few studies in Portugal that address delinquency 

predictors in community. The research suggests that there is a diversified range of 

delinquency predictors among them, being male, have a history of victimization and 

psychopathology. 

The aim of this study is to identify the delinquent behavior self-reported by young 

adults of the Portuguese community and some associated factors, including gender, the 

presence of victimization and the psychopathological symptoms. 

In this study participated 207 young Portuguese adults, with ages between 18 and 26 years (M 

= 21, DP = 2.788), that answered to self-report instruments: the Sociodemographic and 

behavioral questionnaire, Adverse Childhood Experience questionnaire and Brief Symptoms 

Inventory. 

The results revealed that 53% of participants reported at least one type of delinquent 

behavior and that, males, with higher levels of victimization and psychopathological 

symptoms, are related with the highest probability of delinquent behavior. 

These results suggest the need to intervene in risk factors such as victimization and 

psychopathology, especially in boys, promoting more effective interventions in the fight 

against delinquency. 

 

 Key-words: predictors, self-reported delinquency, victimization, psychopathology. 
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O comportamento delinquente caracteriza uma problemática social atual e presente 

desde sempre. No entanto, a sua definição surge apenas no século XIX, tornando-se um 

problema social autenticada e regularizada legalmente (Muncaster, 2011). Sendo um conceito 

derivado da sociologia e do direito, quando aplicado à psicologia recorre-se a uma perspetiva 

legal, onde é definido enquanto comportamentos tipificados como crime (e.g.: danificação de 

propriedades, furto, roubo, tráfico de substâncias ilegais) ou num sentido mais livre, a uma 

perspetiva sociológica/clínica, como um comportamento antissocial, definindo-o como 

comportamentos transgressivos ou na desobediência de normas e regras expectáveis pela 

sociedade, que resultam na danificação do outro e da sociedade (e.g.: absentismo escolar, 

fugir de casa) (Wasserman et al., 2003).  

Na década de 90, assiste-se a um crescente interesse da investigação pela identificação 

da chave dos fatores preditores da delinquência (Farrington, 2000), ou seja, fatores que 

quando presentes aumentam a probabilidade de ter comportamentos de risco, como 

comportamentos delinquentes (Haggerty, Sherrod, Garmesy, & Rutter, 1996). Atendendo à 

sua capacidade preditiva, assim como ao leque variado de variáveis psicossociais que 

abrangem os fatores preditores, estes têm vindo a ser abordados segundo uma perspetiva 

ecológica.  

As investigações neste âmbito indicam a presença de uma literatura convergente, no 

que respeita à identificação de um conjunto de fatores que predizem o comportamento 

delinquente, embora se registem algumas diferenças na sua categorização. Por exemplo, 

Hawkins et al. (2000) identificaram cinco domínios de fatores preditores: fatores individuais, 

fatores familiares, fatores académicos, fatores relacionados com a influência de pares e fatores 

relacionados com a comunidade e com a vizinhança. Segundo estes autores, os fatores 

individuais abrangem fatores como: gravidez, complicações no parto, baixo batimento 

cardíaco, perturbações de internalização, hiperatividade, problemas de concentração, procura 

de risco, agressividade, início precoce do envolvimento em comportamentos violentos e/ou 

noutros comportamentos antissociais, crenças e atitudes favoráveis ao comportamento 

desviante ou antissocial. 

Por sua vez, os fatores familiares caracterizam: a criminalidade parental, maus-tratos 

na infância, práticas parentais inadequadas, baixos níveis de envolvimento parental, relação 

familiar deficitária, conflitos familiares, atitudes dos pais favoráveis ao consumo de 

substâncias lícitas e ilícitas, e à violência, separação entre pais-filhos. Os fatores académicos 

incluem: o insucesso escolar, baixa relação com a escola, transições frequentes de 

estabelecimento de ensino, faltar à escola e desistir da escola. Como fatores relacionados com 
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influências dos pares, salientam: o convívio com irmãos e/ou pares delinquentes, bem como a 

pertença a um gang. Por último, os fatores relacionados com a comunidade e com a 

vizinhança caracterizam um meio habitacional com elevada criminalidade, um nível 

socioeconómico baixo, comunidade desorganizada, fácil acesso a drogas e armas de fogo, 

vizinhos adultos envolvidos no crime, exposição à violência e ao preconceito racial. 

Mercy, Butchart, Farrington e Cerdá (2002) acrescentam fatores relativos à sociedade 

onde incluem: mudanças sociodemográficas e sociais, a desigualdade económica, a estrutura 

politica e influências culturais, tendo agrupado os fatores familiares e as influências dos pares 

num domínio que designaram por fatores relacionais. Fonseca (2004) abordou de forma mais 

específica os fatores de natureza individual, acrescentando, fatores hormonais, o papel dos 

neurotransmissores, défices neuropsicológicos, défices de natureza cognitiva, défices na 

linguagem verbal e défices ao nível das funções executivas, designando-os, também, por 

fatores biológicos. 

A questão das diferenças de género face à delinquência, é outro tema de destaque na 

literatura aquando abordados os fatores preditores de delinquência. Isto porque, embora os 

fatores de preditores sejam comuns para ambos os sexos, as investigações demonstram que o 

sexo masculino apresenta mais comportamento delinquente do que o sexo feminino (Fonseca, 

2004). Vários são os estudos que demonstram essas diferenças, por exemplo, Moffitt e Caspi, 

(2001) conduziram uma investigação onde compararam um grupo de adolescentes do sexo 

masculino e um grupo de adolescentes do sexo feminino que durante a infância foram 

expostos aos mesmos fatores preditores - parentalidade inadequada, problemas cognitivos, 

problemas de comportamentos e dificuldades de temperamento -, tendo concluído que apesar 

de sujeitos ao mesmo contexto desajustado os adolescentes do sexo masculino apresentam 

mais delinquência do que os adolescentes do sexo feminino. 

Como se pode constatar, a delinquência surge de um processo dinâmico para o qual 

concorrem muitos fatores dificilmente estudados simultaneamente, no contexto deste trabalho 

pretende-se destacar os fatores associados à vitimação e à saúde mental, atendendo a que 

constituem fatores que, nas últimas décadas, tem vindo a ser abordados como principais 

preditores de delinquência.  

Importa, assim, referir que a vitimação caracteriza um processo de infligir dano 

(Hamada & Amaral, 2007), evidenciando-se em histórias de maus-tratos, abuso e negligência. 

Várias são as investigações que documentam que a presença de vitimação na infância 

aumenta a probabilidade do indivíduo encetar num percurso de vida delinquente na idade 

adulta. Por exemplo, Ryan e Testa (2004) conduziram um estudo longitudinal entre 1995 e 
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2000, em Cook Countiy e Illinois, com crianças e seus familiares, onde procuraram comparar 

as taxas de delinquência em crianças que sofreram maus-tratos, com crianças que não 

sofreram maus-tratos tendo verificado que os indivíduos que foram vítimas de maus-tratos na 

infância apresentavam taxas de delinquência 47% superiores às taxas dos indivíduos que não 

o foram.  

Reckdenwald, Mancini e Beauregard (2013) basearam-se no modelo do ciclo da 

violência, isto é, hipotetizaram que os indivíduos aprendem a vitimizar o outro por também 

eles terem sido vitimizados, reproduzindo o comportamento aprendido pela sua experiência 

de vitimação. Neste contexto, exploraram o impacto do abuso na predisposição de cometer 

uma variada gama de crimes, no que diz respeito a crimes violentos e a crimes de foro sexual, 

numa amostra de reclusos num estabelecimento prisional no Canadá. Os resultados apontam 

para uma relação direta entre a experiência de vitimação e o tornar-se agressor, bem como 

uma relação entre o tipo de abuso experienciado e o tipo de crime cometido. 

Glasser et al., (2001) centraram-se no abuso sexual e procuraram analisar se os 

indivíduos que foram vítimas de pedofilia ou incesto se tornaram abusadores sexuais, numa 

amostra de pacientes do centro de psiquiatria forense. Estes autores observaram que o risco de 

se tornar abusador sexual em indivíduos que reportam ter sido vítimas estava positivamente 

correlacionado. 

Se por um lado a literatura é convergente ao considerar a vitimação como um preditor 

de delinquência, no que respeita à saúde mental encontram-se algumas incongruências. Por 

exemplo, Copeland, Miller-Johnson, Keeler, Angold e Costello (2007) conduziram um estudo 

longitudinal na Carolina do Norte, com o objetivo de determinar a prevalência de 

perturbações psiquiátricas (ansiedade, depressão, perturbação de conduta do comportamento, 

perturbação de oposição desafiante, hiperatividade e consumo de substâncias) numa amostra 

de jovens ofensores. Procuraram, ainda, analisar quais as perturbações da infância que melhor 

predizem o tornar-se ofensor na idade adulta. Observaram que 31% da amostra apresentava 

uma ou mais denúncias criminais e que 51,4%, dos ofensores jovens adultos do sexo 

masculino e 43,6% do sexo feminino apresentavam um diagnóstico de perturbação 

psiquiátrica. Os autores atribuíram um risco de criminalidade de 15,3% à população com 

perturbações na infância para jovens adultos do sexo masculino e para 20,6% ao sexo 

feminino, concluíram, ainda, que os perfis psiquiátricos na infância preveem todos os níveis 

de criminalidade. 

Contrariamente, Stuart e Arboleda-Flórez (2001) focaram-se na análise dos dados 

existentes para avaliar em que medida é que as pessoas com doença mental contribuem para a 
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violência criminal na comunidade, tendo concluído que a perturbação mental, por si só, não 

constitui a causa do comportamento violento, e considerando como principais fatores 

preditores, fatores sociodemográficos e económicos. Segundo os autores, existe uma 

tendência para o exagero da relação entre a perturbação mental e a violência, sendo mais 

provável que estes indivíduos sejam mais vítimas do que agressores. Defenderam, ainda, que 

o consumo de substâncias prediz melhor o comportamento violento do que a perturbação 

mental.  

Ainda no âmbito da saúde mental, Benavente (2002) defende que se enquadrarmos a 

delinquência como um sintoma de psicopatologia, considerando que os jovens delinquentes 

têm uma perturbação da personalidade, constituindo perigo para a sociedade, assume-se a 

delinquência como uma estratégia social em que o individuo é muitas vezes vítima do seu 

contexto familiar, escolar e da sua situação sociocultural. Segundo a autora não é raro 

depararmo-nos com percursos de vida delinquentes marcados pelo desespero e pela 

autodestruição, como uma forma de lidar com as suas vivências.  

A perspetiva desenvolvimental é uma outra perspetiva que tem vindo a ser considerada 

por vários autores no âmbito dos preditores de delinquência, abordando a importância que os 

fatores preditores assumem nas diferentes fases da vida. Segundo esta perspetiva os fatores 

preditores têm-se revelado sensíveis ao desenvolvimento do individuo, ganhando uma 

valorização diferente em cada uma das fases.  

Na infância o comportamento do indivíduo tende a ser mais supervisionado pelo 

adulto (Farrington, 2002), sendo que a parentalidade assume-se, assim, nesta fase como um 

fator importante na predição do comportamento delinquente. Durante a adolescência, a 

permeabilidade aos pares atinge maior relevo, assim como a maior diversidade de atividades 

quotidianas sem supervisão, como a frequência de bares (Cohen & Felson, 1979). A 

adolescência é, então, considerada um período de vida onde o comportamento delinquente é 

mais acentuado, e visto como parte do desenvolvimento “normal” do indivíduo, pois observa-

se uma diminuição na passagem da adolescência para a idade adulta (Cohen & Felson, 1979). 

Neste âmbito, Farrington, (2002) defende que após os 20 anos de idade, tende a existir uma 

diminuição do comportamento delinquente com a desvinculação dos pares e com uma nova 

valorização familiar.   

Considerando a delinquência como um comportamento normativo no desenvolvimento 

conclui-se que a delinquência surge inevitavelmente no seio da comunidade, sendo que 

muitos comportamentos quantificados como crime à luz da lei não chegam às autoridades. Os 

dados fornecidos pelas autoridades competentes, e publicados no relatório anual de segurança 
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interna, de 2011, demonstram que Portugal apresenta a segunda menor taxa de criminalidade, 

por 1000 habitantes, da Europa. Neste sentido, importa salientar, relativamente aos dados 

sobre a prevalência dos fenómenos de delinquência, bem como aos dados referentes aos tipos 

de crimes, que existe uma grande diferença entre os dados oficiais e os atos cometidos, uma 

vez que só há registos dos dados que são conhecidos pelas autoridades (Carvalho, 2013).  

Contudo, poucos são os estudos sobre o comportamento delinquente autorreportado 

realizados em Portugal junto de jovens adultos da comunidade, sendo que a maioria incide em 

jovens estudantes ou em jovens já sinalizados no sistema de justiça. Neste âmbito, é 

conhecido o estudo conduzido por Gersão & Lisboa (1994) numa amostra comunitária de 

jovens portugueses, com idades compreendidas entre os 14 e os 21 anos, que teve como 

objetivo caracterizar a delinquência autorreportada numa amostra comunitária. Ao nível da 

prevalência de delinquência, os autores obtiveram valores de 81,5% para o comportamento 

delinquente ao longo da vida e 57,2% no último ano; verificaram, ainda, que 14% esteve 

envolvido em pelo menos um ato delinquente. 

No entanto, na investigação não se tem incluído a análise simultânea de fatores de 

risco como vitimação prévia e sintomatologia psicopatológica. Atendendo à importância de 

estudo com jovens com diferentes percursos (a estudar, a trabalhara, nem a estudar nem a 

trabalhar) e ao facto de que muitos comportamentos delinquentes são desconhecidos - são 

cifras negras – elegemos o recurso à metodologia do autorrelato de modo a caracterizar o 

comportamento delinquente de uma amostra comunitária de jovens portugueses. A eleição por 

esta metodologia assenta no facto de as fontes oficiais estarem sujeitas a várias limitações, 

sendo que as mais apontadas pelos investigadores são: a reação do sistema de justiça criminal, 

a eficácia das organizações policiais competentes e a forte relação de dependência com os 

relatórios realizados sobre as vítimas. Para além destas limitações, considera-se que os 

estudos de autorrelato se aproximam de forma mais eficiente de quem comete 

comportamentos delinquentes, permitindo, não só, testar teorias etiológicas da delinquência, 

como também, conhecer os seus números absolutos, o que vai ao encontro com os interesses 

dos decisores políticos (Enzmann, 2013). 

Neste âmbito para a presente investigação delineou-se como questão de investigação: 

Que comportamentos delinquentes relatam os jovens adultos portugueses e que fatores estão 

associados a esse comportamento? Definiu-se como objetivo geral, identificar o 

comportamento delinquente autorreportado pelos jovens adultos da comunidade portuguesa e 

compreender alguns dos fatores que predizem o comportamento delinquente. Considerando 

que a literatura tem mostrado que existem diferenças entre sexos no que respeita à perpetração 



11 
 

de comportamento delinquente e que a história de vitimação e de sintomas psicopatológicos 

tem sido considerados fatores preditores, delineou-se como objetivo específico verificar se 

existe relação entre o sexo, experiências de vitimação na infância e de sintomatologia 

psicopatológica, e a presença de comportamento delinquente autorreportado. Em 

conformidade com a literatura colocou-se em hipótese que ser do sexo masculino, e valores 

mais elevados de vitimação e de sintomatologia psicopatológica está relacionado com mais 

probabilidade de comportamento delinquente autorreportado. 

Método 

Participantes  

A presente investigação contou com a participação de 207 jovens adultos (51.2% 

mulheres N = 106; 48.8% homens N = 101;) da comunidade portuguesa, com idades 

compreendidas entre os 18 e os 26 anos (M = 21.7 DP = 2.788), com escolaridade entre o 6º 

ano e o ensino superior. A decisão do tamanho da amostra teve como base uma análise a 

priori de magnitude de efeito, da qual se concluiu que o tamanho da amostra (N = 200) seria 

adequado para detetar um efeito moderado (f 2 = .15, p < .05, power = 0,8) (GPower 3.1.9.2.).  

A seleção dos participantes teve como base três critérios de inclusão: ser de 

nacionalidade portuguesa; ser residente em Portugal continental; ter entre 18 e 26 anos; não 

estar sinalizado nos sistemas de justiça. Neste sentido, foram excluídos 11 inqueridos, três por 

ultrapassarem a faixa etária em estudo, sete por corresponderem a questionários de cidadãos 

imigrantes e um por desistência durante o preenchimento do questionário.  

Pretendeu-se que as características sociodemográficas dos participantes 

(sistematizadas na tabela 1) se aproximassem das características representativas da população 

portuguesa, para a faixa etária alvo, no que concerne à sua ocupação (ser trabalhador, 

estudante, trabalhador-estudante e não trabalhador, nem estudante). Para o efeito, os 

participantes foram recrutados em locais de trabalho nas áreas de hotelaria, comércio e 

indústria, empresas de consultadoria e escolas, com vista a avaliar jovens adultos empregados 

sem e com ensino superior; Locais com atividades recreativas, como clubes amadores de 

atividades desportivas ou culturais; Estudantes de ensino superior e estudantes de escolas 

profissionais privadas; foi utilizado o método de snowball com o intuito de avaliar jovens 

adultos que se encontrem desocupados profissionalmente e academicamente. 



12 
 

Tabela 1  

Ocupação dos participantes por sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimentos 

Foi obtida a aprovação pela Comissão de Ética da Universidade do Minho e procedeu-

se ao requerimento de autorização aos responsáveis das entidades empregadoras e instituições 

escolares. No ato de requerimento foram explicados os objetivos e a importância da 

investigação. Após anuência agendou-se a data e horário para a recolha de dados de forma a 

não prejudicar o funcionamento normal das suas atividades laborais ou letivas. O 

preenchimento do questionário detinha um tempo médio de 30 minutos, tendo a recolha de 

dados ocorrido numa única sessão com os participantes. 

Para efeitos de prevenção de eventuais perigos de coerção ou influência indevida para 

a participação, todos os participantes foram informados sobre os objetivos do estudo; do 

caráter voluntário da sua participação, bem como da possibilidade de recusa e desistência sem 

que lhes resultasse prejuízos; do caráter anónimo e confidencial dos dados recolhidos e a da 

sua utilização exclusiva para efeitos da presente investigação. No mesmo contexto, e no ato 

de entrega do questionário, foi solicitado aos participantes, que aceitaram preencher o 

questionário, que assinassem um consentimento informado com uma breve descrição das 

caraterísticas acima mencionadas. 

Instrumentos 

Questionário Sociodemográfico e Comportamental (Pereira & Maia, 2014). Este 

questionário, de autorrelato, é constituído por duas partes. A primeira avalia as caraterísticas 

sociodemográficas dos participantes, no que concerne ao sexo, idade, nacionalidade, País de 

 Mulheres 

(N = 106) 

 Homens 

(N = 101) 

Ocupação N %  N % 

Estudante 66 62.3  45 44.6 

Trabalhador 14 13.2  29 28.7 

Trabalhador-
estudante 

16 15.1  11 10.9 

Não trabalhador, 
nem estudante 

10 9.4  16 15.8 
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residência, escolaridade, ocupação e sinalização no sistema de justiça; a segunda avalia o 

envolvimento em comportamentos delinquentes de cada participante. No que diz respeito aos 

comportamentos delinquentes, eram listados, sob a forma de questão dicotómica, 12 

comportamentos, cada um referente a uma tipologia de crime diferente: roubo, furto, 

condução sem habilitação legal, tráfico de estupefacientes, agressão à integridade física, 

violação, violência na relação íntima, violência familiar, posse de arma ilegal, homicídio, 

chantagem/ameaça e crime contra o património, onde cada participante deveria indicar, para 

cada um dos comportamentos, se cometeu ou não o tipo de crime. No final, para cada 

indivíduo, é possível considerar uma variável dicotomizada de presença de comportamento 

delinquente autorreportado (“sim, não); e uma outra que decorre da soma de cada 

comportamento delinquente de cada uma das categorias. A variável total comportamento 

delinquente autorreportado, pode variar entre “zero” e “12”, consoante o número de 

comportamentos delinquentes diferentes que cada participante relata.  

Questionário da História de Adversidade na Infância, tradução de Silva e Maia 

(2006) do Family ACE Questionnaire (Felitti & Anda, 1998). Questionário de autorrelato para 

adultos, que tem como objetivo avaliar acontecimentos de vida adversos na infância. É 

constituído por 77 itens estruturados em questões dicotómicas, de escolha múltipla e resposta 

breve, cotadas na sua maioria por escalas de likert que vão desde o “nunca” até “muitíssimas 

vezes”. As experiências de adversidade estão divididas em três categorias, nomeadamente, 

experiências contra o indivíduo, ambiente familiar disfuncional e negligência. Possibilitando 

avaliar: abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, exposição a violência doméstica, abuso 

de substâncias no ambiente familiar, divórcio ou separação parental, prisão de um membro da 

família, doença mental ou suicídio, negligência física e negligência emocional. No final, para 

cada indivíduo, e considerando o valor de cada item, calcula-se uma nova variável, o índice 

geral da adversidade (IGA). Deve-se ter em atenção que se atribui “zero” quando o sujeito 

não relata adversidade num item ou atribui “um” quando relata, estes valores correspondem a 

“muitas vezes” ou “muitíssimas vezes”. Esta nova variável varia entre “zero” e 144, se o 

sujeito não apresenta pontuação nos itens ou se pontua em todos os itens, respetivamente.  

Um estudo de validade demonstrou que o instrumento dispõem de adequadas 

qualidades psicométricas atendendo a que os investigadores obtiveram um Kappa Choen 

entre .56 a .72 para as categorias de abuso físico, abuso emocional e violência doméstica, e de 

.46 a .86 para as categorias de abuso de substâncias no ambiente familiar, divórcio ou 
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separação parental, prisão de um membro da família, doença mental ou suicídio, negligência 

física e negligência emocional (Silva & Maia, 2008). 

Inventário de Sintomas Psicopatológicos (B.S.I), adaptação de Canavarro, (1995), 

do Brief Symptoms Inventory (BSI) (Derogatis, 1993), Inventário de autorresposta, para 

indivíduos com ou sem perturbação emocional com idade superior a 13 anos, que permite 

avaliar os sintomas psicopatológicos em três índices globais (“avaliações sumárias de 

perturbação emocional”) (Canavarro, 1999, p.96) e nove dimensões primárias descritas por 

Derogatis (1982, citado por Canavarro, 1999): somatização, obsessões-compulsões, 

sensibilidade interpessoal, depressão, ansiedade, hostilidade, ansiedade fóbica, ideação 

paranoide e psicoticíssimo. É constituído por 53 itens, onde o individuo é instruído a assinalar 

o grau em que cada problema o incomodou durante a última semana de acordo com uma 

escala de tipo liket que vai desde “nunca” a “muitíssimas vezes”. Para além das nove escalas 

de sintomatologia correspondentes às dimensões primárias de Derogatis, é possível avaliar o 

índice geral de sintomatologia (IGS) que corresponde à soma das pontuações dos itens, a 

dividir pelo número total de respostas.  

No que respeita às qualidades psicométricas, os estudos de adaptação à população 

portuguesa realizados por Canavarro (1999) demonstraram que o instrumento detém um nível 

de consistência interna adequado, do ponto de vista conceptual, para as nove escalas, tendo 

apresentado valores de alfa entre .71 (psicotiscimo) e .85 (depressão). Neste contexto, foram 

realizadas correlações de Spearman entre cada item das nove escalas de sintomatologia e as 

três notas globais da escala, cujos valores das correlações variaram entre .293 e .785., 

demonstrando que existe homogeneidade dos itens em diversas escalas. A estabilidade 

temporal do inventário foi analisada através da correlação de Pearson. Foram obtidos valores 

de correlação entre .626 e .836, sugerindo que o instrumento detém de uma adequada 

estabilidade temporal. A análise da validade discriminativa do BSI, foi realizada através do 

teste estatístico análise discriminante, os resultados revelaram um kappa de Cohen de .943. 

 Estes resultados permitiram à autora concluir que o instrumento detém de adequadas 

qualidades psicométricas.  

Procedimento de Análise de dados  

A análise de dados foi realizada com recurso ao programa informático SPSS Statistics 

v. 20. Recorreu-se à análise descritiva com o intuito de atender à caracterização dos 
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participantes e ao autorrelato da presença/ausência comportamento delinquente e do total de 

comportamento delinquente autorreportado. 

Procedeu-se à realização do Teste T-Student para grupos independentes, de forma a 

averiguar se existem diferenças entre sexos e entre os jovens que relatam o envolvimento em 

comportamentos delinquentes e os que não relatam comportamento delinquente, quanto a 

sintomatologia psicopatológica (tendo-se utilizado o IGS), incluindo as nove subescalas de 

sintomatologia psicopatológica, e de vitimação (tendo-se o utilizado o IGA). Recorreu-se ao 

teste Qui-Quadrado para verificar se existe associação entre cada categoria de experiências de 

vitimação e a presença de comportamento delinquente autorreportado. As regressões 

logísticas, tendo como variável dependente a presença de comportamento delinquente 

autorreportado, foram usadas para testar o valor preditivo das variáveis de vitimação e 

psicopatologia, depois de controlada a variável sexo. 

Para efeitos de análise de magnitude de efeito foi calculado o d de Cohen para o T-

student, o Odd Ratio para o teste do Qui-Quadrado, e foi analisada o Exp (B) na regressão 

logística, valor calculado com recurso ao SPSS. 

Resultados  

Comportamento delinquente autorreportado  

O número dos jovens adultos portugueses que participaram neste estudo e revelaram 

ter cometido pelo menos um tipo de comportamento delinquente foi de 106 (53%). Destes, 

26.6% admitiram já ter praticado pelo menos um crime furto, 23.7% pelo menos um crime de 

condução sem habilitação legal e 16.4% admitiu ter perpetuado pelo menos um crime contra o 

património. Tal como se pode constatar na tabela 2, estes comportamentos delinquentes 

constituem os mais reportados pelos participantes. 

A média do total de comportamento delinquente autorreportado é de 1,26 (DP = 1.72; 

LI = 0, LS = 9). Em termos de sexo verifica-se que 47 (44.3%) dos jovens do sexo feminino e 

59 (55.7%) das jovens do sexo masculino relatam pelo menos um comportamento 

delinquente, sendo esta diferença significativa (P = .021, t = -2.322, df = 198, IC de 95% [-

.301, -0.25], d  = - . 33003). 
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Relação entre o sexo, vitimação e sintomatologia psicopatológica  

Quando comparados jovens adultos que relataram já ter cometido comportamentos 

delinquentes com jovens adultos que relataram nunca ter cometido comportamentos 

delinquentes em termos de índice geral de adversidade e índice geral de sintomatologia 

verifica-se, através dos resultados T-test, que existem, entre eles, diferenças significativas 

(tabela 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2  

Comportamento delinquente autorreportado pelos jovens adultos portugueses. 

Comportamento Delinquente  n % 

Furto 55 26.6 

Roubo 7 3.4 

Condução sem habilitação legal  49 23.7 

Posse de arma ilegal 20 9.7 

Tráfico de estupefacientes 21 10.1 

Crime contra o património 34 16.4 

Agressão à integridade física 19  9.2 

Violação 0  

Violência na relação íntima 26 12.6 

Violência familiar 10 4.8 

Ameaça ou Chantagem 9 4.3 

Homicídio 2 1.0 
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Tabela 3 

Estatísticas descritivas para idade, escolaridade, IGA, IGS e escalas de sintomatologia 

psicopatologica, por grupo de jovens adultos com delinquência autorrelatada com jovens 

adultos sem delinquência autorrelatada e resultados do T-teste. 

 Comportamento delinquente     

 Sim  Não     

 M SD  M SD t Df 95% CI d  

Idade 20.92 2.646  21.07 2.977 .377 198 -.634, .934 .05358 

Escolaridade 11.92 2.235  11.87 1.708 -.176 188 -.624, .522 -.02567 

IGA 13.9615 13.22907  7.9468 9.25664 -3.734* 184.766 -9.19244, -
2.83702 

-.54941 

IGS .9035 .67183  .6411 .50582 -3.035* 179.007 -.43313, -
.09179 

-.45368 

Somatização .7060 .71521  .4939 .55096 -2.320* 196 -.39246, -
.03179 

-.33143 

Obsessões-
compulsões 

1.0597 .77124  .8871 .64697 -1.717 196.621 -.37097, 
.02566 

-.2449 

Sensibilidade 
Interpessoal 

.8833 .81973  .5532 .64640 -3.170* 193.989 -.53553, -
.12475 

-.4552 

Depressão 1.0937 .86877  .7145 .64786 -3.512* 190.943 -.59204, -
.16618 

-.50831 

Ansiedade  .9375 .81325  .6667 .56744 -2.738* 184.543 -.46599, -
.07568 

-.4031 

Ansiedade 
fobica 

.5170 .69494  .3677 .52111 -1.726 192.483 -.31978, 
.02130 

-.24881 

Hostilidade 1.0816 .85792  .7043 .69513 -3.404* 192.358 -.59592, -
.15867 

-.49087 

Ideação 
paranoide 

1.1962 .84261  .7522 .68476 -4.077* 193.941 -.65879, -
.22924 

-.58551 

Psicoticismo .7981 .69310  .5441 .56827 -2.816* 192.263 -.43188, -
.07606 

-.40618 

 

Quando se considera as experiências específicas de vitimação para analisar a sua 

relação com a existência de comportamento delinquente, verifica- que existe uma associação 

estatisticamente significativa entre a presença “abuso emocional” e “abuso de substâncias na 

família” com a presença de comportamento delinquente (Tabela 4).  
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Tabela 4  

Estatísticas descritivas para o comportamento delinquente por presença/ausência de 

experiências de vitimação e resultados do Teste Qui-Quadrado. 

Experiências de vitimação 

 
Comportamento delinquente 

  

 

 Sim   Não 2
(df = 1) OR 

Abuso emocional     5.299* 2.93 

Presente  18 (17%)  6 (6.4%)   

Ausente   88 (83%)  88 (93.6%)   

Abuso físico     2.052 2.34 

Presente   10 (9.4%)  4 (4.3%)   

Ausente  96 (96%)  90 (95%)   

Abuso sexual     .552 1.61 

Presente  7 (6.7%)  4 (4.3%)   

Ausente  98 (93.3%)  90 (95.7%)   

Negligência emocional     .012 .96 

Presente  23 (21.7%)  21 (22.3%)   

Ausente  83 (78.3%)  73 (77.7%)   

Negligencia física     .597 .76 

Presente  18 (17%)  20 (21.3%)   

Ausente  88 (83%)  74 (78.4%)   

Divórcio/separação dos 

pais 

 
   

.451 1.28 

Presente  22 (20.8%)  16 (17%)   

Ausente  84 (79.2%)  78 (83%)   

Exposição a violência 

doméstica 

 
   

1.470 2.09 

Presente  9 (8.5%)  4 (4.3%)   

Ausente  97 (91.5%)  90 (95.7%)   

Abuso de substâncias na 

família 

 
   

11.131* 3.73 

Presente  30 (28.3%)  9 (9.6%)   
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Ausente  76 (71.7%)  85 (90.4%)   

Perturbação mental na 

família 

 
   

1.380 1.58 

Presente  20 (18.9%)  12 (12.8%)   

Ausente  86 (81.1%)  82 (87.2%)   

Prisão familiar     .464 1.80 

Presente  4 (3.8%)  2 (2.1%)   

Ausente  102 (96.2%)  92 (97.9%)   

Nota: O número dentro de parenteses indica a percentagem da coluna. 

OR = Odd ratio. *p < .05. 

Preditores de comportamento delinquente autorreportado: vitimação e sintomatologia 

psicopatológica 

Foi utilizado o modelo de regressão logística para predizer a presença de 

comportamento delinquente, utilizando como preditores o sexo, índice geral de adversidade e 

o índice geral de sintomatologia (tabela 5). O modelo é estatisticamente significativo (2 = 

16.814, p = .0001, df = 2) e prediz acertadamente 66,3% dos casos (32%, dos sujeitos sem 

delinquência e 66% dos com delinquência). Verifica-se que todos os preditores se revelaram 

significativos da presença de comportamento delinquente. Neste contexto, denota-se que ser 

do sexo masculino aumenta em 2.441 a probabilidade de se envolver em comportamentos 

delinquentes, o que equivale a afirmar que ser do sexo masculino aumenta em 144.1% (2.441 

– 1 * 100) a probabilidade de presença de comportamento delinquente. Em termos de 

vitimação, por cada aumento de um desvio padrão nas experiências de vitimação, existe 1.036 

mais probabilidade de envolvimento em comportamentos delinquentes, o que corresponde a 

uma elevação em 3.6% (1.036-1*100) da probabilidade do envolvimento em comportamentos 

delinquentes. No que respeita à saúde mental, por cada aumento de um desvio padrão na 

sintomatologia psicopatológica aumenta em 2.056 a probabilidade de se envolver em 

comportamentos delinquentes. Em termos percentuais a sintomatologia psicopatológica, eleva 

em 105.6% (2.056-1*100) a probabilidade de envolvimento em comportamentos 

delinquentes. 
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Tabela 5 

 Modelo de regressão logística: Sexo, IGA e IGS como preditores de presença de 

comportamento delinquente autorreportado. 

Preditor B Wald S.E Exp (B) 95% CI P 

Sexo .807 6.271 .322 2.241 1.192, 4.215 .012* 

IGA .036 4.774 .016 1.036 1.004, 1070 .029* 

IGS .721 5.903 .297 2.056 1.150, 3.678 .015* 

Nota. Variável dependente: comportamento delinquente autorreportado (sim, não). *p < .05 

Preditores da presença de comportamento delinquente autorreportado: experiências de 

vitimação 

Foi utilizado o modelo de regressão logística para predizer a presença de 

comportamento delinquente onde se utilizaram como preditores o sexo, o abuso emocional e o 

abuso de substâncias na família. Os resultados encontram-se sistematizados na tabela 6. O 

modelo é estatisticamente significativo (2 = 15.254, p =.0001, df = 2), e prediz acertadamente 

64,0% dos casos (52.1%, dos sujeitos sem delinquência e 74.5% dos sujeitos com 

delinquência). Observa-se que apenas o sexo e o abuso de substâncias na família se revelaram 

significativos para a predição da presença de comportamento delinquente. Em termos de 

experiências de abuso de substâncias na família, por cada aumento de um desvio padrão nas 

experiências de abuso de substâncias na família há 3.466 mais probabilidade de se envolver 

em comportamentos delinquentes. Em termos percentuais a experiências de abuso de 

substâncias na família, eleva em 246.6% (3.466-1*100) a probabilidade do envolvimento em 

comportamentos delinquentes. 

 

Tabela 6 

Modelo de regressão logística: Sexo, abuso emocional e abuso de substâncias 

como preditores de presença de comportamento delinquente autorreportado. 

Preditor B Wald S.E Exp (B) 95% CI P 

Sexo .683 5.202 .299 1.980 1.101, 3.560 .023* 

Abuso emocional .961 3.442 .518 2.614 .947, 7.213 .064 

Abuso substâncias 
na família  

1.243 5.569 .422 3.466 1.515, 7.929 .018* 

Nota. Variável dependente: comportamento delinquente autorreportado. *p < .05 
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Preditores da presença de comportamento delinquente autorreportado: escalas de 

sintomatologia psicopatológica  

De forma a verificar se as escalas de sintomatologia psicopatológica predizem a 

presença de comportamento delinquente foi utilizado o modelo de regressão logística onde se 

utilizaram como preditores o sexo e as escalas de sintomatologia psicopatológica, 

nomeadamente, somatização, sensibilidade interpessoal, depressão, ansiedade, hostilidade, 

ideação paranoide, psicoticismo. Os resultados encontram-se sistematizados na tabela 7. 

Observa-se que o modelo é estatisticamente significativo (2 = 18.618, p =.009, df = 7) e 

prediz acertadamente 66,1% dos casos (68.1%, dos sujeitos sem delinquência e 64.3% dos 

sujeitos com delinquência). 

 

Tabela 7  

Modelo de regressão logística: Sexo, escalas de sintomatologia psicopatológica como 

preditores de presença de comportamento delinquente autorreportado. 

Preditor B Wald S.E Exp (B) 95% CI P 

Sexo .795 5.956 .326 2.215 1.170, 4.197  .015* 

Somatização -.164 .125 .464 .849 .342, 2.107  .724 

Sensibilidade 

Interpessoal 

.008 .000 .387 1.008 .472, 2.154 .983 

Depressão .371 .903 .390 1.449 .674, 3.116  .342 

Ansiedade .148 .099 .470 1.159 .462, 2.910  .753 

Hostilidade .401 1.772 .301 1.494 .827, 2.696  .183 

Ideação paranoide .551 2.727 .334 1.735 .902, 3.336  .099 

Psicoticismo -.510 1.089 .488 .601 .231, 1.564 .297 

Nota. Variável dependente: comportamento delinquente autorreportado. *p < .05 

Discussão 

No presente estudo procurou-se estudar a delinquência autorreportada pelos jovens 

adultos da comunidade portuguesa, e alguns fatores preditores associados, nomeadamente 

experiências de vitimação e de sintomatologia psicopatológica. As investigações 

desenvolvidas neste âmbito apontam para um modelo teórico ecológico e desenvolvimental, 
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onde se defende a existência de uma panóplia de fatores preditores de delinquência associados 

aos vários contextos de vida do indivíduo, que por sua vez vão assumindo, ao longo das fases 

de desenvolvimento do ser humano, uma diferente importância (Cohen & Felson, 1979; 

Farrington, 2002). Neste sentido, diversos autores chegaram à conclusão de que, em geral, 

existe uma continuidade gradual em frequência e intensidade do desenvolvimento da 

delinquência entre a adolescência e a idade adulta (Fonseca, 2004; Farrington, Loeber, 

Stouthamer-Loeber, & Kammen, 2009; Mercy, Butchart, Farrington & Cerdá, 2002)  

Como principais resultados verificou-se que 53% dos participantes revelou ter 

cometido pelo menos um tipo de comportamento delinquente, punível pelo código penal, 

sendo que os comportamentos mais relatados foram: furto, condução sem habilitação legal e 

crime contra o património. De acordo com os dados estatísticos publicados no relatório anual 

de segurança interna, de 2014, estas três tipologias de crime fazem parte das 14 tipologias 

criminais mais registadas pelas autoridades policiais portuguesas. 

No que concerne aos objetivos específicos, verifica-se que existem diferenças 

significativas em termos de sexo, observando-se que os participantes do sexo masculino 

reportaram mais comportamento delinquente do que os participantes do sexo feminino. 

Assim, conclui-se que os jovens adultos do sexo masculino da comunidade portuguesa 

apresentam mais comportamento delinquente do que os jovens adultos do sexo feminino, 

constituindo-se o sexo um preditor de delinquência.   

De forma global, quando comparados jovens adultos que relatam comportamento 

delinquente com os que não o relatam verifica-se que os que relatam apresentam maior média 

de índice de adversidade e de índice de sintomatologia psicopatológica. Estes resultados 

sugerem que os jovens adultos com sintomas psicopatológicos e com mais experiências de 

vitimação parecem ter maior probabilidade de cometer comportamentos delinquentes.   

De forma mais específica, e focalizando nas experiências específicas de vitimação, 

observa-se que apenas existe uma associação estatisticamente significativa entre o “abuso 

emocional” e “abuso de substâncias na família”. Neste sentido, os resultados sugerem que os 

jovens adultos que experienciariam abuso emocional e abuso de substâncias na família estão 

mais propensos a apresentar comportamentos delinquentes, contudo apenas o abuso de 

substâncias na família se revelou significativo no respeita à sua capacidade preditiva face ao 

comportamento delinquente.  

Deste modo conclui-se que os resultados obtidos corroboram a hipótese previamente 

levantada, indicando que a presença de vitimação e de sintomatologia psicopatológica está 
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relacionada com a presença de comportamento delinquente autorreportado. Importa, assim, 

compreender quais os mecanismos associados aos resultados obtidos.  

Em termos de sexo, verifica-se que as diferenças entre o sexo no que respeita à 

delinquência encontram-se atualmente suportadas empiricamente. A literatura sobre 

autorrelato de delinquência e as estatísticas oficiais demonstram que é o sexo masculino que 

se envolve em mais comportamentos delinquentes. Vários são os estudos que procuram 

explicar o porquê desta diferença entre sexos. Por exemplo, Junger-tas, Ribeaud & Cruyff, 

(2014) concluíram que o controlo social e familiar exercido no sexo feminino tende a ser 

superior do que no sexo masculino, sendo este o motivo pelo qual o sexo masculino apresenta 

mais delinquência. Rosenfield, Phillips & White (2006) concluíram que as mulheres tendem a 

apresentar mais problemas de internalização, sendo mais depressivas, e os homens 

apresentam mais problemas de externalização, sendo mais agressivos - como comportamento 

de externalização surge o comportamento delinquente. Outras investigações têm demonstrado 

que fatores como a agressividade, impulsividade, imaturidade, dificuldades de autocontrolo, 

hiperatividade e o défice de temperamento parecem ser mais acentuados no sexo masculino, 

apresentando-se assim como fatores explicativos das diferenças entre sexos. Alguns autores 

sugerem, ainda, que as raparigas apresentam mais competências verbais do que os rapazes o 

que promove o seu processo de socialização, bem como melhores níveis de empatia e maiores 

níveis de sentimento de culpa, fatores estes que, por sua vez, parecem estar associados a 

menos comportamentos delinquente nas raparigas (Fonseca, 2004). 

As investigações no âmbito da compreensão dos fatores preditores de delinquência, 

bem como a compreensão dos mecanismos subjacentes à relação entre a vitimação, saúde 

mental e o comportamento delinquente, têm vindo a revelar que muitos dos indivíduos que se 

envolvem em comportamentos delinquentes advém de contextos não só vitimizantes mas, 

também, propícios ao desenvolvimento de sintomatologia psicopatológica. O envolvimento 

em comportamentos delinquentes surge, assim, como uma estratégia social do indivíduo para 

lidar com as situações de que é muitas vezes vítima no seu contexto psicossocial (Benavente, 

2002; Begle, et al 2010). 

Neste contexto, e no que respeita à relação entre a vitimação e a delinquência, vários 

são os estudos que documentam os mecanismos subjacentes a esta relação. Por exemplo, 

Bender (2009) procurou explicar porquê que os jovens que sofreram maus-tratos na infância, 

mais tarde, se tornam ofensores, sendo que uma das suas conclusões indica que a teoria da 

aprendizagem social parece estar na base da relação entre a vitimação e o comportamento 

delinquente, atendendo a que segundo esta teoria a exposição a modelos desviantes promove 
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o início do comportamento delinquente, enquanto o reforço social por sua vez promove a sua 

manutenção. Também o modelo do ciclo de violência de Reckdenwald, Mancini, Beauregard 

(2013) demonstra que os indivíduos aprendem a vitimizar o outro por também eles terem sido 

vitimizados, ou seja, há uma reprodução do comportamento vitimizante.  

Reportando esta teoria para a relação entre a exposição dos jovens ao abuso de 

substância na família e o comportamento delinquente, é fácil de compreender que os jovens 

expostos a este tipo de vitimação aprendem que o consumo de substâncias constitui uma 

prática aceitável e por isso encontram-se suscetíveis a reproduzi-la. Importa, assim, 

compreender o papel da família como fator preditor de delinquência. Neste sentido, a família 

tem vindo a ser considerada na literatura como um contexto privilegiado para a instituição de 

direitos e deveres, bem como para a transmissão de costumes e valores. Revelando-se um dos 

fatores mais importantes e influentes no desenvolvimento do indivíduo, assim como no seu 

processo de socialização que vai sendo progressivamente testado noutros contextos sociais 

mais alargados. As dificuldades sentidas pelo jovem no que respeita ao vínculo com as figuras 

parentais e à supervisão parental constituem limitações ao desenvolvimento da sua 

personalidade, na sua permeabilidade face a influências externas, à recusa de regras e normas 

sociais e da autoridade (Ilhéu, 2012). Neste âmbito, a investigação tem vindo a demonstrar 

que o contexto familiar desajustado, incluindo a história de consumos de álcool e/ou 

estupefacientes na família, aumenta a probabilidade de um indivíduo iniciar um percurso de 

vida delinquente (e.g. Friedman, Kramer & Kreisher, 1992; Ferguson, et al., 2008; Hawkins, 

Catalano & Miller, 1992). 

Enquanto a relação entre a vitimação e a delinquência tem vindo a ser documentada de 

forma clara no que respeita à relação entre a saúde mental e a delinquência, a explicação dos 

mecanismos implícitos associados está presente na literatura de forma menos marcada. Isto 

porque existe um conjunto de fatores que influenciam a saúde mental do indivíduo e que, 

consequentemente, levam à delinquência (Lorenc et al., 2012). Assim, a influência de fatores 

sentidos nos vários contextos de vivência do indivíduo, as suas características individuais, 

bem como as perturbações de internalização e de externalização, concernem o centro dos 

mecanismos subjacentes à relação saúde mental, delinquência (Armiya'u & Adole, 2015; 

Copeland, et al., 2007). Concluiu-se que os mecanismos associados a esta relação vão, 

novamente, ao encontro da necessidade de minimizar o sofrimento causado não só pelas 

experiências vivenciadas no contexto psicossocial, mas também como uma forma de 

minimizar a sua sintomatologia psicopatológica (Benavente, 2002; Begle, et al 2010).  
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Posto isto, atendendo a que os alguns fatores aumentam a probabilidade de ocorrência 

de comportamentos delinquentes no futuro, como principais potencialidades do presente 

estudo salienta-se que a consideração dos fatores preditores durante o processo de avaliação 

torna-se crucial para a elaboração de uma adequada avaliação de gestão de risco. Além disso, 

permite aos técnicos ter uma perspetiva mais inclusiva do leque variado de variáveis que 

podem contribuir para o aumento da delinquência, bem como realizar um apropriado 

levantamento de necessidades a vários níveis psicossociais. Assim, de acordo com Salagaev 

(2003) através do conhecimento de fatores preditores na comunidade é possível mobilizar 

recursos, torná-los mais adaptados e alterar o contexto em que o jovem em risco se insere, 

revelando ser uma vantagem no aumento da qualidade e eficácia na prevenção e intervenção.  

Assim, o conhecimento sobre a relação entre a vitimação e saúde mental com a 

delinquência não contribui apenas para o combate desta problemática social, promove, 

também, uma intervenção mais eficaz na minimização dos efeitos negativos que as diversas 

histórias de vitimação e a perturbação mental têm para o indivíduo. Deste modo, conhecer 

quais as experiências de vitimação e quais os sintomas psicopatológicos que mais contribuem 

para o iniciar de um percurso delinquente, permite o desenvolvimento de programas mais 

abrangentes e especializados no que concerne às necessidades dos jovens (Kort-butler, 2009).  

Contudo, os jovens não devem ser os únicos alvos de intervenção, como já referido 

anteriormente, os resultados deste estudo sugerem que a exposição ao consumo de substâncias 

na família está associado a mais relato de comportamento delinquente dos participantes, neste 

sentido, o combate à delinquência passaria, também, pelo desenvolvimento de programas que 

procurassem ensinar aos jovens estratégias que evitem a reprodução do comportamento e/ou 

envolvimento noutros tipos de comportamento delinquente e aos seus familiares estratégias 

que lhes permita lidar com a sua problemática aditiva.   

O presente estudo não é desprovido de limitações, salientando-se o facto de se ter 

recorrido ao método de recolha de dados snowboll. Sendo um método de conveniência, dá 

origem a limitações ao nível da generalização dos resultados. O facto de não se ter conseguido 

obter uma amostra aproximada ao que é representativo da população portuguesa no que 

concerne à sua ocupação, também constitui uma limitação ao nível da generalização de dados. 

Este pressuposto de não representatividade da população portuguesa é corroborado quando 

comparados as características dos participantes do presente estudo com os dados fornecidos 

pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), referentes ao ano de 2013. 

Como estudo futuro sugere-se dar continuidade ao estudo dos fatores preditores de 

jovens da comunidade portuguesa, abrangendo um maior número de fatores que incidam em 
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fatores individuais, familiares, académicos, relacionados com a influência dos pares e fatores 

relacionados com a comunidade e com a sociedade. O estudo da vitimação após a infância 

pode tornar-se relevante e não foi realizada neste estudo. A importância do estudo dos fatores 

de risco prende-se com a necessidade de intervenção e promoção da qualidade de vida dos 

jovens, bem como a segurança da sociedade, devido ao facto de a delinquência surgir 

inevitavelmente no seio da comunidade portuguesa, sendo poucos os estudos existentes junto 

destes jovens. Da mesma forma o estudo dos fatores protetores é essencial para conhecer que 

aspetos devem ser promovidos quer nos programas de prevenção, quer de intervenção. 

Seria também importante estudar as perspetivas dos jovens com percursos de vida 

delinquentes, sobre quais os fatores que consideram ter sido a principal causa do início e 

manutenção do seu percurso de vida delinquente, bem como quais os fatores protetores que, 

na perspetiva do jovem, poderiam ter impedido que iniciasse esse mesmo percurso, de forma 

a atender às suas necessidades de intervenção. 

De acordo com os resultados do projeto “YouPrev” conduzido por Perista, Cardoso, 

Silva e Carrilho, ao longo no ano de 2011 e de 2012, prevê-se em Portugal, até 2025, um 

aumento da delinquência junto dos jovens, atendendo a que a sua qualidade de vida tende a 

diminuir face à crise económica que se faz sentir no país, bem como ao consequente 

esquecimento destes jovens pelas políticas. Neste sentido, torna-se necessário o 

desenvolvimento de programas de prevenção de delinquência que incidam na transmissão de 

ensinamentos de estratégias de coping que lhes permitam lidar com as dificuldades 

contextuais, sociais e económicas que se façam sentir.   
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