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Metodologia 1 
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METODOLOGIA 

No âmbito do Barómetro APAV / INTERCAMPUS, foi realizado um estudo, junto da população Portuguesa, sobre a 

perceção da criminalidade e insegurança da população mais idosa. 

 Especificamente, o inquérito contemplou os seguintes temas: 

  Perceção dos inquiridos relativamente a determinados aspetos sociais e de segurança sobre a população 

mais idosa; 

  Determinação de conhecimento pessoal de agressões ou abusos sobre a população mais idosa; 

O Universo do estudo foi composto pela população Portuguesa, com 15 e mais anos de idade, residente em 

Portugal Continental, em lares com telefone fixo. 
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METODOLOGIA 

A amostra foi constituída por 804 entrevistas, com a seguinte distribuição por região: 

A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, com base em questionário elaborado pela APAV. O 

trabalho de campo decorreu entre os dias 19 e 30 de Novembro, tendo sido realizado por 25 entrevistadores, 

recrutados e treinados pela INTERCAMPUS, que receberam uma formação adequada às especificidades deste 

estudo. 

Norte 296 
Centro 190 
Lisboa 223 

Alentejo 62 
Algarve 33 
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CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Base: Total (601) 
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65 e mais 
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SÍNTESE 2 
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No que respeita à perceção relativamente a determinados aspetos sociais e de segurança sobre a população mais 

idosa, a opinião é expressada de forma significativamente mais vincada e unânime, pelo lado negativo, ou seja, a 

perceção global dos inquiridos é de que a população mais idosa enfrenta mais problemas sociais e de insegurança: 

•  Mais de 70% é unânime em discordar com as afirmações de que as famílias e a sociedade estão preparadas 

para lidar com os problemas de insegurança, criminalidade e problemas de saúde e sociais das pessoas mais 

idosas.  

•  Na mesma percentagem é expressado o desacordo com as afirmações de que os mais idosos têm igual 

acesso a apoios sociais e a cuidados de saúde e de que são valorizados pela sociedade atual.  

•  86% dos inquiridos concorda com a afirmação de que as famílias têm cada vez menos tempo para cuidar dos 

seus familiares idosos. 

•  84% da amostra é unânime na perceção de que existe um sentimento de insegurança maior por parte das 

pessoas idosas, tendo em conta a situação atual do país (crise financeira). 

•  80% sente que aumentaram as situações de violência e crime contra pessoas idosas. 

•  No entanto, apenas 21% dos inquiridos considera que a zona onde reside ou trabalha / estuda é mais 

insegura ou perigosa para a população idosa. 
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Por outro lado, quando questionados acerca de conhecimento pessoal de agressões ou abusos sobre a 

população mais idosa existe uma menor percentagem que afirma ter conhecimento, especificamente: 

•  Aproximadamente 30% declara conhecer alguma pessoa idosa que já tenha sido vítima de assalto ou 

agressão. 

•  11% declara ter conhecimento de furtos ou danos em veículos de pessoas idosas.  

•  No que respeita a atos de burla ou extorsão sobre pessoas idosas, 24% dos inquiridos diz ter conhecimento 

de, pelo menos, uma situação. 

•  Cerca de 10% afirma ter conhecimento de alguma pessoa idosa alvo de insultos, ameaças ou agressões no 

interior da sua própria residência. 

•   Apenas 1,7% declararam ter conhecimento de algum caso em que a pessoa idosa tivesse tido uma 

intervenção ou tratamento médico sem consentimento  

• 12% afirma ter conhecimento de casos em que uma pessoa idosa foi acolhida numa instituição contra 

vontade.  
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Resultados 3 



11 
INTERCAMPUS Relatório Dezembro 2012 

45 

49 

47 

5 

41 

45 

29 

26 

27 

8 

32 

32 

18 

12 

14 

22 

18 

15 

7 

12 

10 
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A sociedade atual valoriza os mais velhos 

Todos os idosos têm igual acesso aos cuidados de saúde 

Todos os idosos têm igual acesso aos apoios sociais 

As famílias têm cada vez menos tempo para cuidar dos 
seus familiares idosos 

As famílias e a sociedade estão preparadas para lidar com 
as pessoas idosas e os seus problemas de saúde e sociais 

As famílias e a sociedade estão preparadas para lidar com 
as pessoas idosas e os seus problemas de insegurança e 

criminalidade 

Não concordo totalmente Não concordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo totalmente Ns/Nr 

Comentário 

Numa escala de 1 a 4, os inquiridos expressaram a sua opinião relativamente aos itens abaixo apresentados. Mais de 70% é unânime 
em discordar com a afirmação de que as famílias e a sociedade não estão preparadas para lidar com os problemas de insegurança, 
criminalidade e problemas de saúde e sociais das pessoas mais idosas. Na mesma percentagem é expressado o descordo com a 
afirmação de que os mais idosos têm igual acesso a apoios sociais e a cuidados de saúde e de que são valorizados pela sociedade 
atual. 86% dos inquiridos concorda com a afirmação de que as famílias têm cada vez menos tempo para cuidar dos seus familiares 
idosos. 

P.1 Vou ler-lhe uma série de afirmações para as quais gostaria de saber a sua opinião. Para expressar a sua opinião utilize por favor uma escala de 1 a 4, sendo que, 1 
significa Não Concordo Totalmente, 2 Não Concordo Parcialmente, 4 Concordo parcialmente, 5 Concordo Completamente. 



12 
INTERCAMPUS Relatório Dezembro 2012 

P.3 Tem conhecimento, na área onde reside ou onde trabalha/estuda, de alguma pessoa idosa que tenha sido assaltada ou agredida? 
P.4 Tem conhecimento, na área onde reside ou onde trabalha/estuda, de alguma pessoa idosa a quem tenha sido furtado ou danificado o seu veículo? 
P.5 Tem conhecimento, na área onde reside ou onde trabalha/estuda, de alguma pessoa idosa que tenha sido vítima de burla ou de extorsão? 
P.8 Tem conhecimento, na área onde reside ou onde trabalha/estuda, de alguma pessoa idosa ser alvo de insultos, ameaças ou agressões no interior da sua própria 
residência? 

Comentário 

Aproximadamente um 
terço dos inquiridos 
declara conhecer  alguma 
pessoa idosa que já tenha 
sido vítima de assalto ou 
agressão. 

29.7 

69.7 

0.6 

Sim Não Ns/Nr 

Comentário 

Cerca de 11% declara ter 
conhecimento de furtos ou 
danos em veículos de 
pessoas idosas.  

11.6 

86.7 

1.7 

Sim Não Ns/Nr 

Comentário 

No que respeita a atos de 
burla ou extorsão sobre 
pessoas idosas, 24% dos 
inquiridos diz ter 
conhecimento de, pelo 
menos, uma situação. 

24 

75.7 

0.3 

Sim Não Ns/Nr 

Comentário 

Cerca de 10% afirma ter 
conhecimento de alguma 
pessoa idosa alvo de 
insultos, ameaças ou 
agressões no interior da 
sua própria residência. 

10.4 

87.8 

1.7 

Sim Não Ns/Nr 

Assalto ou agressão Furto ou dano em 
veículos Burla ou extorsão 

Insultos, ameaças ou 
agressões  no interior da 

residência 
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P.6 Tem conhecimento, na área onde reside ou onde trabalha/estuda, de alguma pessoa idosa que tenha sido sujeita a alguma intervenção ou tratamento médico sem o 
seu consentimento? 
P.7 Tem conhecimento, na área onde reside ou onde trabalha/estuda, de alguma pessoa idosa ter sido acolhida numa instituição contra a sua vontade? 
P.7.1 Esse pedido de acolhimento foi iniciado por… 

Comentário 

Apenas 14, dos 804 
inquiridos, declararam ter 
conhecimento de algum 
caso em que a pessoa 
idosa tivesse tido uma 
intervenção ou tratamento 
médico sem consentimento  

1,7 

95.3 

3.0 

Sim Não Ns/Nr 

Comentário 

12% afirma ter 
conhecimento de casos 
em que a pessoa idosa foi 
acolhida numa instituição 
contra vontade.  

12.1 

84.6 

3.4 

Sim Não Ns/Nr 

Intervenção ou 
tratamento médico sem 

consentimento  

Acolhimento em 
instituição contra 

vontade 

4.1 

3.1 

5.2 

14.4 

73.2 

Responsável pelo pedido de acolhimento… 

Familiar 

Vizinho 

Prestadores de 

cuidados formais 

Amigo 

Ns/Nr 

Na grande maioria dos casos o pedido de acolhimento 
em instituição foi feito por um familiar. 
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P.9 Nas situações de violência e/ou crime exercido contra pessoas idosas, de que teve conhecimento, alguma vez denunciou a situação a alguma instituição? 
P.9.1 Recorreu a alguma destas instituições… 
P.10 Nas situações de violência e/ou crime exercido contra pessoas idosas, de que teve conhecimento, alguma vez informou a pessoa idosa que poderia recorrer a 
APAV – Associação de Apoio à Vítima? 

Comentário 

Dos 373 inquiridos que declararam 
ter conhecimento de violência ou 
crime exercido contra pessoas 
idosas, apenas cerca de 7% 
denunciou a situação. 

6.7% 

92.0% 

1.3% 

Sim Não Ns/Nr 

Denúncia da situação 

28 

68 

8 

8 

GNR 

PSP 

APAV 

Segurança Social 

Denunciou a que instituições… 

Informou que poderia recorrer à APAV… 

4 

13 

83 

Ns/Nr 

Sim 

Não 
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P.2 Considera a zona onde reside ou onde trabalha/estuda como sendo mais insegura ou perigosa para a população idosa? 
P.11 Tendo em consideração a situação atual do país/ crise financeira acha que o sentimento de insegurança é maior por parte das pessoas idosas? 
P.12 Na sua perceção aumentaram as situações de violência e crime contra pessoas idosas? 

Comentário 

21% dos inquiridos considera a zona 
onde reside ou trabalha / estuda 
como sendo mais insegura ou 
perigosa para a população idosa 

21 

75 

4 

Sim Não Ns/Nr 

Comentário 

Tendo em conta a situação atual do 
país (crise financeira), mais de 3 
quartos da amostra é unânime na 
perceção de que existe um 
sentimento de insegurança maior por 
parte das pessoas idosas. 

84 

13 
3 

Sim Não Ns/Nr 

Comentário 

Ainda em termos de perceção, a 
grande maioria sente que 
aumentaram as situações de 
violência e crime contra pessoas 
idosas. 

80 

14 

6 

Sim Não Ns/Nr 

Zona Insegura / Perigosa Sentimento de 
Insegurança Violência e Crime 
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