Guia das Férias Seguras para Turistas
Portugal é um dos destinos mais
seguros da Europa e recebe milhões de
visitantes todos os anos. Para que se
mantenha seguro e para que possa
desfrutar de umas férias agradáveis,
queira ler este guia.

Na sua vivenda
Quando sair de casa certifique-se de que todas as portas e janelas estão fechadas e trancadas, o alarme (se
instalado) ativado e os objetos de valor trancados no cofre, caso o haja.
Não deixe objetos de valor abandonados em locais como terraços, onde podem ser vistos a partir de fora, quando
estiver noutra área da propriedade.
Quando sair à noite, deixe uma ou duas luzes acesas e tranque o automóvel se o deixar à entrada.

No seu hotel
Evite deixar objetos de valor no seu quarto. Guarde-os no cofre do hotel ou do quarto e evite definir o seu ano de
nascimento como combinação do cofre. Mantenha um registo dos seus valores pessoais, como câmaras, cartões de
crédito, passaportes e cheques de viagem.
Quando sair do hotel, certifique-se de que a porta do seu quarto está firmemente fechada. Entregue sempre as suas
chaves ao rececionista ou utilize o cofre das chaves. Não as deixe simplesmente no balcão da receção.
Lembre-se que os átrios e receções dos hotéis estão abertos ao público, por isso não deixe as suas malas ou
quaisquer objetos de valor no chão abandonados, seja em que momento for.
Se utilizar computadores disponibilizados pelos centros de negócios dos hotéis certifique-se de que termina a sessão
(“logout”) depois de utilizar a Internet.

Na estrada
As leis de condução sob a influência do álcool são rigorosamente aplicadas. O limite é de 0,5 g/l e ao nível de 1,2 g/l
torna-se infração penal. SE CONDUZIR NÃO BEBA.
Nos parques de estacionamento, não estacione em locais que possam obstruir outros automóveis.
Não deixe objetos de valor no seu automóvel e certifique-se de que fecha as janelas e tranca as portas quando
abandona o veículo. Lembre-se de que os automóveis com matrícula estrangeira e de aluguer são frequentemente
alvo dos ladrões.
Tenha cuidado para não ser observado a colocar objetos na bagageira do automóvel.
Ao andar na rua, tenha um grande cuidado ao atravessar as estradas já que o trânsito pode vir de uma direção
diferente da que está habituado no seu país.

No dia a dia
Evite transportar consigo grandes somas de dinheiro líquido, objetos de valor, cartões de crédito, passaportes e
bilhetes de viagem em conjunto. Use os bolsos laterais ou da frente para transportar a carteira e use a mala de mão
debaixo do braço.
Mantenha a mala ou câmara onde possa vê-la, transportando-a à sua frente e não ao ombro. Este cuidado é
especialmente importante se estiver em áreas com muita gente, como o autocarro ou o metro.

Nos mercados e nas lojas, não coloque as carteiras e as malas de mão nos quiosques ou balcões. Nos restaurantes,
bares, etc., não pendure malas de mão e casacos com objetos de valor nas costas da sua cadeira. Mantenha-os onde
possa vê-los.
Esteja alerta à criminalidade por distração, como, por exemplo, se alguém lhe perguntar como se vai para
determinado sítio e, com a distração provocada, outra pessoa roubar a sua mala de mão.
Evite utilizar caixas automáticas (Multibanco) em locais escuros e certifique-se de que a caixa não se encontra
danificada.
Saídas à noite e diversão
Beba álcool de forma responsável. Beba água e/ou coma alternadamente com as bebidas alcoólicas, o que reduz os
efeitos do álcool. Não perca de vista a sua bebida.
Depois de beber até altas horas da noite, apanhe um táxi ou um transporte público e mantenha-se acompanhado de
amigos se estiver sob a influência do álcool.
Seja prudente a altas horas da noite, familiarize-se com a zona que o rodeia e se andar sozinho evite caminhos mal
iluminados e remotos.
Nunca aceite bebidas alcoólicas de um estranho ou de alguém em quem não confia.
As leis do jogo portuguesas podem diferir bastante das que estão em vigor no seu país. O jogo e os jogos de fortuna
e azar, como o bingo, são proibidos nos bares. Estar presente num local onde o jogo é praticado pode colocá-lo no
lado errado da lei, por isso há que estar alerta.
Não aceite qualquer droga que lhe seja oferecida.
Na praia
Se estiver sozinho, escolha um local da praia que esteja à vista de outras pessoas.
Quando pagar alguma compra, retire o dinheiro de um bolso em lugar de uma carteira ou mala.
Tente evitar arrumar e voltar a arrumar objetos de valor, para evitar que objetos pequenos se percam na areia.
Se estiver sozinho na praia, guarde os objetos de valor numa mala e use-a como almofada.
Se for à água, peça a alguém que pareça ser de confiança para vigiar os seus pertences.
Evite consumir grandes quantidades de álcool, pois não é bom fazê-lo ao sol e aumenta o risco de ser vítima de um
crime se estiver sob a influência do álcool.
Proteger o ambiente
No verão e noutras alturas do ano o risco de incêndio costuma ser alto. Tome cuidados extra para evitar causar um
incêndio na floresta.
Não faça churrascos em florestas ou zonas rurais durante o período designado como crítico em termos de risco de
incêndio (geralmente de julho a setembro).
Não atire cigarros acesos pela janela do automóvel nem deite ao chão fósforos acesos. É proibido fumar nas áreas
florestais.
Evite deixar garrafas de vidro em zonas rurais e florestais.
Lidar com emergências
Em caso de emergência, ligue para o 112, que é o número nacional de emergência para a polícia, os serviços de saúde e os
bombeiros.
Se perder ou se lhe roubarem os seus objetos de valor e/ou o passaporte:
Contacte imediatamente o centro de segurança do seu banco para cancelar os seus cartões de crédito.
Denuncie o caso à polícia.
Contacte o Consulado local para obter um passaporte temporário.

Poderá encontrar mais informações sobre prevenção da criminalidade, dados de contacto da polícia e
departamentos de segurança dos bancos no nosso Web site,
www.safecommunitiesalgarve.com, e em
www.safecommunitiesportugal.com
TENHA UMAS FÉRIAS SEGURAS E AGRADÁVEIS

