
 

Ghidul turistic al unui concediu în siguranţă 
 

Portugalia este una dintre cele mai 
sigure destinaţii din Europa şi primeste 
anual milioane de vizitatori. Pentru a vă 
afla în siguranţă şi pentru a putea să 
beneficiaţi de un concediu plăcut, citiţi 
acest ghid. 
 

 
 

 

În apartament/casa de vacanţă 
 

 La ieşirea din casă, asiguraţi-vă că uşile şi ferestrele sunt închise şi încuiate, că alarma (dacă este instalată) este 
activată şi că obiectele de valoare sunt încuiate în seif (în cazul în care acesta există). 

 Nu lăsaţi obiecte de valoare neînsoţite în locuri de genul teraselor, atunci când va aflaţi în altă parte (ex: utilizaţ WC-
ul). 

 Dacă ieşiţi seara, lăsaţi una sau mai multe lumini aprinse şi încuiaţi autoturismul lăsat în parcare. 

 
În hotel 
 

 Evitaţi să lasaţi obiecte de valoare în cameră. Păstraţi-le în seiful hotelului sau în seiful din cameră şi evitaţi să stabiliţi 
codul acestuia din cifre uşor de ghicit precum data dvs. de naştere. Întocmiţi o listă cu valorile dvs., cum ar fi camere 
foto/video, carţi de credit, paşaport şi cecuri de călătorie.  

 La parasirea hotelului, asiguraţi-vă că uşa camerei dvs. este bine închisă şi încuiată. Înmânaţi întotdeauna cheia 
funcţionareului de la recepţie sau folosiţi seiful pentru chei. Nu lăsaţi niciodată cheia pe tejgheaua de la Recepţie. 

 Aveţi în vedere că holul hotelului şi Recepţia sunt locuri publice motiv pentru care nu vă lasaţi bagajul sau obiectele 
personale neînsoţite în niciun moment. 

 Atunci când utilizaţi computerul disponibil în centrele de afaceri/spaţiile anume desemnate din hoteluri asiguraţi-vă 
că va-ţi deconectat (log off) după navigarea pe Internet. 

 
Pe şosea 
 

 Legislaţia privind conducerea sub influenţa alcoolului este foarte strict aplicată. Limita nivelului de alcool este de 
0.5g/l în aerul respirat iar nivelul 1,2g/l în aerul respirat este considerat infracţiune. NU CONSUMAŢI BĂUTURI 
ALCOOLICE ATUNCI CÂND CONDUCEŢI. 

 În parcări, nu parcaţi în locuri care ar putea sa blocheze alte autovehicule. 
 Nu lăsaţi în maşina obiecte de valoare şi asiguraţi-vă că de închiderea geamurilor şi de încuierea portierelor atunci 

când părasiţi autovehiculul. Aveţi în vedere că autovehiculele cu numere de înmatriculare străine precum şi cele 
închiriate sunt în mod frecvent ţinta hoţilor. 

 Aveţi grijă să nu fiţi observat atunci când depozitaţi obiecte în portbagajul autovehiculului. 
 Atunci când vă deplasaţi pe jos, fiţi foarte atent la traversarea străzii întrucât traficul poate să se desfăşoare în 

direcţia opusă faţă de cea cu care sunţeti obişnuit în ţara dvs. 

 
Zi de zi 
 

 Evitaţi să aveţi asupra dvs. sau depozitate într-un singur loc sume importante de bani în numerar, obiecte de valore, 
cărţi de credit, paşapoarte şi bilete de călătorie. Folosiţi buzunarele laterale sau din faţă pentru portofel iar geanta 
de umăr ţineţi-o sub braţ.  

 Ţineţi-vă geanta şi/sau camera foto/video la vedere, transportându-le în partea din faţă şi nu pe umăr. Acest aspect 
este foarte important atunci cînd vă aflaţi în spaţii aglomerate, cum ar fi autobuzul sau metroul. 

 În pieţe sau magazine, nu lăsaţi niciodată geanta sau portofelul pe tejghea. În restaurant sau baruri, nu lăsaţi 
niciodată geanta sau haina conţinând obiecte de valoare pe spătarul scaunului. Aşezaţi-le întotdeauna la vedere. 



 
 Fiţi atent la infracţiunile caee au ca mod de operare distragerea atenţiei, ca de exemplu atunci când cineva vă 

întreabă cum se ajunge într-un anume loc şi, profitând de neatenţia dvs, o altă persoană vă sustrage geanta de umăr 
etc. 

 Evitaţi să utilizaţi aparatele ATM în locuri întunecoase şi asiguraţi-vă că aparatul nu a fost modificat. 
 

Ieşiri seara şi distracţie 
 

 Consumaţi alcool în mod responsabil. Beţi apă şi/sau mîncaţi intercalat cu consumul de alcool pentru a reduce 
efectele acestuia. Nu pierdeţi din vedere şi nu lăsaţi în grija unei persoane străine paharul/băutura dvs. 

 Dacă aţi consumat alcool până noaptea târziu, luaţi un taxi sau apelaţi la transportul în comun pentru a vă reîntoarce 
la hotel sau locul de cazare. Rugaţi prietenii să vă însoţească dacă sunteti sub influenta alcoolului. 

 Fiţi prudent la orele târzii din noapte, familiarizaţi-vă cu zona înconjoarătoare iar în cazul în care umblaţi singur 
evitaţi străzile slab luminate sau lăturalnice. 

 Nu acceptaţi niciodată băuturi alcoolice de la străini sau de la persoane în care nu aveţi încredere. 
 Legile portugheze privind jocurile de noroc pot fi diferite faţă de cele din ţara dvs. Jocurile de noroc (cum ar fi bingo) 

sunt interzise în baruri. Aveţi grijă să nu vă aflaţi într-un loc unde se practica astfel de jocuri pentru a nu fi în situaţia 
de săvîrşi o ilegalitate. 

 Nu acceptaţi niciun fel de droguri dacă vi se oferă. 
 

Pe plaja 
 

 Dacă sunteţi singur, căutaţi un loc pe plaja care să se afle în câmpul vizual al altor persoane. 
 Atunci când plătiţi, scoateţi banii din buzunar şi nu din portofel sau din geantă. 
 Evitaţi utilizarea foarte frecventă a obiectelor de valoare şi dimensiuni mici pentru a nu le pierde în nisip. 
 Dacă sunteţi singur la plaja, strângeţi toate obiectele de valoare într-o geantă pe care puteţi să o folosiţi pe post de 

pernă. 
 Dacă mergeţi în apă, rugaţi pe cineva care vi se pare a fi de încredere să se uite la bunurile dvs. 
 Evitaţi consumul de alcool în cantităţi mari - lucru care nu este indicat la soare – întrucît creşte substanţial riscul de a 

fi victima unor infracţiuni dacă vă aflaţi sub influenţa alcoolului.  

 
Protecţia mediului înconjurător 
 

 Vara şi în alte perioade ale anului riscul de incendiu este foarte mare. Fiţi foarte atent şi evitaţi producerea unui 
incendiu in pădure.  

 Nu faceţi foc în pădure sau în zonele rurale în timpul perioadelor desemnate ca fiind critice în ceea ce priveşte riscul 
de incendiu (de obicei iulie – septembrie). 

 Nu aruncaţi pe jos, prin geamul deschis al maşinii, ţigari nestinse sau chibrituri aprinse. Fumatul este interzis în 
zonele forestiere. 

 Evitaţi să lăsaţi sticle în zonele rurale şi forestiere. 

 
Situaţii de urgentă 
 
În situaţii de urgenţă sunati la 112, numărul unic al serviciului naţional de urgente pentru poliţie, ambulanţă şi pompieri. 
În cazul în care vă pierdeţi bunurile/valorile/documentele de identitate sau dacă acestea v-au fost furate: 
 

 Contactaţi imediat banca emitentă pentru a vă anula cărţile de debit/credit 
 Reclamaţi cazul la poliţie 
 Contactaţi Consulatul României din ţara respectivă pentru a obţine documente de călătorie temporare. 

 

 

 
Mai multe informaţii privind prevenirea infracţiunilor precum şi datele de contact ale poliţiei şi ale 
departamentului de siguranţă bancară pot fi accesate pe pagina noastra Web: www.safecommunitiesalgarve.com 
si www.safecommunitiesportugal.com 
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