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Resumo 

O Projeto “Looking at crime: Communities and Physical Spaces” (LookCrim) incide sobre o 
Centro Histórico do Porto (i.e., Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitória), 
abrangendo uma área de 5.43 km2 e uma densidade populacional de 447.5 hab/km2. O crime 
persiste como um problema social relevante, decorrente da sua complexidade, persistência e 
impacto, sendo que o projeto LookCrim pretende realizar um retrato abrangente e aprofundado 
do crime no Centro Histórico do Porto (CHP). 
 
Genericamente, o Projeto encerra como principais objetivos: i) caraterizar os crimes reportados 
oficialmente, de forma a identificar padrões criminais; ii) aceder ao crime não reportado e às 
perceções de segurança; e iii) mapear os espaços físicos de forma a identificar/descrever as 
caraterísticas que potenciam ou inibem as práticas criminais. De modo a alcançar os objetivos a 
que se propõe, o Projeto reunirá informação proveniente das estatísticas oficiais do crime, 
informação proveniente da observação dos espaços físicos recolhida através de uma aplicação 
informática, e informação proveniente de autorrelatos recolhidos junto de pessoas que 
habitam, trabalham ou estudam no CHP, bem como de profissionais de ensino (incluindo 
pessoal docente e não docente) das escolas inseridas neste território. 
 
Entre as tarefas previstas no Projeto destaca-se a triangulação das diferentes fontes de 
informação (i.e., estatísticas oficiais, autorrelato, observação dos espaços), o que implica 
compatibilizar bases de dados distintas. Este exercício acarreta múltiplos desafios não só 
conceptuais como metodológicos, tendo como princípio basilar a definição de elementos 
comuns. Nesta flash talk será apresentado o processo de compatibilização de bases de dados, 
bem como serão discutidas as potencialidades e fragilidades desta abordagem. Por fim, 
proceder-se-á à reflexão em torno das dificuldades conceptuais e metodológicas identificadas e 
das estratégias implementadas para lidar com as mesmas. 
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Designação do projeto/iniciativa 

Looking at crime: Communities and Physical Spaces - LookCrim (Projeto financiado pela 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, com a referência PTDC/DIR-CDP/28120/2017) 
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Investigadores 

Ligações web úteis 
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