
 
 
LIÇÃO: PESQUISAR O CRIME 
ORGANIZADO (PARTE 2) 



LIÇÃO 1: PESQUISAR O CRIME 
ORGANIZADO 

1.  CONCEPÇÃO DE 
UM ESTUDO 

2. REVISÃO 
DOCUMENTAL 

3. INVESTIGAÇÃO 
DE CAMPO 



2.  PESQUISA DE PROJECTOS 

2.1.	  Crí(cas	  
literárias	  	  

01	  
2.2.	  Que	  mais	  se	  
pode	  rever?	  

02	  
2.3.	  U(lização	  
dos	  novos	  meios	  
de	  comunicação	  
e	  jornalismo	  

03	  
2.4.	  Apreensões	  

04	  



2.1. REVISÕES DE LITERATURA	  

•  Método	  bola	  de	  neve	  de	  revisão	  da	  literatura	  
• Quais	  são	  os	  mais	  recentes	  trabalhos	  citados	  no	  terreno?	  	  	  
•  Trabalhar	  de	  trás	  para	  a	  frente	  e	  procurar	  a	  inves(gação	  neles	  
referenciada	  

• Não	  precisa	  de	  ler	  tudo,	  apenas	  o	  suficiente	  para	  compreender	  os	  
principais	  argumentos	  

•  Crí(cas	  de	  livros	  	  
• Dê	  os	  contornos	  do	  campo,	  para	  que	  saiba	  onde	  se	  encaixa	  o	  seu.	  

Que	  trabalho	  já	  foi	  feito	  sobre	  este	  assunto?	  



ão 2.2. SÍNTESE DA LITERATURA	  

PESQUISA	  PRIMÁRIA	  -‐	  
ANTERIORMENTE	  ESCRITA	  SOBRE	  O	  

TEMA	  

PESQUISA	  SECUNDÁRIA	  -‐	  LEITURA	  
DE	  PESQUISA	  SECUNDÁRIA	  EM	  

TORNO	  DO	  TEMA	  

OUTROS	  DOCUMENTOS	  -‐	  
PROCESSOS	  JUDICIAIS,	  

DOCUMENTOS	  DE	  PROVA	  



2.3	  MEIOS	  NOTICIOSOS	  E	  
JORNALISMO	  

•  Baseie-se numa grande variedade de jornais comunitários, por exemplo, Twitter e blogs 

•  Só porque está escrito, não significa que seja verdade 

•  Olhe criticamente para as fontes 

•  Os activistas estão bem informados e frequentemente abertos a entrevistas 



2.5 DADOS ESTATÍSTICOS, FINANCEIROS, EMPRESARIAIS 
E COMERCIAIS 

•  Relatórios de empresas, números de contentores, números de 

comércio, outras estatísticas são fundamentais 

•  O fornecimento destas estatísticas é importante para 

compreender 

•  Estatísticas locais da cidade, porto ou aeroporto 



2.6 USANDO APREENSÕES 

•  As	  apreensões	  representam	  um	  fracasso	  
do	  mercado	  

•  As	  apreensões	  não	  representam	  o	  
volume	  

•  As	  apreensões	  dependem	  do	  sigilo	  do	  
mercado	  

•  A	  falta	  de	  apreensões	  implica	  eficiência	  /	  
as	  apreensões	  regulares	  indicam	  que	  o	  
Estado	  está	  ac(vo	  

•  Olhar	  sempre	  para	  os	  dados	  das	  
apreensões	  com	  um	  olhar	  crí(co	  -‐	  eles	  
são	  subexplorados	  mas	  precisam	  de	  
uma	  consideração	  mais	  ma(zada.	  



EXERCÍCIO: Apreensões 	  
O gráfico mostra  

•  Barras azuis: Percepções de estabilidade 

política na Guiné-Bissau a partir do 

Afrobarómetro. 

•  Pontos vermelhos: apreensões de 

cocaína na Guiné-Bissau  

•  Chamadas:  Cronologia de eventos chave 

Como	  interpreta	  estes	  dados?	  	  	  
	  
Porque	  é	  que	  as	  apreensões	  se	  podem	  agrupar	  
em	  torno	  de	  processos	  poliNcos	  chave	  como	  
eleições	  ou	  assassinatos?	  


