
Safe Communities Portugal 

Temos o privilégio de viver em Portugal, um dos países mais seguros onde viver e para visitar de todo o mundo. Por 

conseguinte, é essencial que assim permaneça, o que é uma responsabilidade coletiva de todos nós. 

A Safe Communities Portugal foi lançada no dia 14 de janeiro de 2015 e constitui a única associação nacional sem 

fins lucrativos registada em Portugal que oferece um “balcão único” de informação sobre prevenção da 

criminalidade disponível a todos os membros da comunidade. 

O nosso objetivo consiste em promover comunidades mais seguras, reforçar a sensibilização para a questão da 

segurança e reduzir o risco de alguém se tornar vítima de criminalidade. A associação efetua este trabalho através de 

um conjunto de objetivos específicos que abrangem o envolvimento da polícia e do público, a comunicação e a 

sensibilização e a obtenção de apoio público no combate à criminalidade e na promoção da proteção ambiental. 

Enquadramento 

As origens da Safe Communities Portugal remontam a 2011 quando, na 

sequência de debates com o Comando Territorial de Faro da GNR, se 

concluiu que, para ajudar a promover o envolvimento da polícia e do 

público, em especial com a comunidade estrangeira, esse trabalho deveria 

começar pelo desenvolvimento da Safe Communities Algarve.  

Inicialmente, tratava-se de um mero site, mas em novembro de 2012 

registámos a Associação Safe Communities Algarve (SCA), uma associação 

sem fins lucrativos financiada por donativos. A SCA trabalhou de perto com 

a GNR, a PSP, a Polícia Judiciária, o SEF, a ANPC, o Turismo de Portugal, as 

Embaixadas, as câmaras municipais e muitas outras autoridades para ajudar a manter o Algarve um local seguro 

onde viver e para visitar.  

Como resultado dos comentários e sugestões do público, e levando em conta as necessidades dos organismos 

responsáveis pela aplicação da lei, começámos a expandir os nossos serviços, culminando no novo registo da nossa 

associação como Associação SCP Safe Communities Portugal no final de 2014.  

Serviços 

A nossa associação presta um vasto leque de serviços gratuitos ao público, que abrangem, até à data, notícias, 

pessoas desaparecidas, denúncia de atividades suspeitas, prevenção da criminalidade, conselhos aos turistas em dez 

idiomas e promoção da segurança pública através do apoio ao trabalho da Proteção Civil. 

Com mais de 90 transferências de conselhos sobre prevenção da criminalidade, os nossos dois sites congregam uma 

vasta gama de materiais, grande parte dos quais desenvolvidos em colaboração com os organismos responsáveis 

pela aplicação da lei locais. Estes materiais vão da proteção da sua casa à redução do risco da cibercriminalidade. Os 

nossos sites são únicos na medida em que combinam o trabalho da GNR, da PSP, do SEF, da Polícia Judiciária, da 

ANPC e da ASAE, para que os leitores possam obter um panorama completo mais facilmente acessível. 

Temos o nosso próprio programa de rádio na Kissfm e mantemos os 
residentes e visitantes atualizados através da nossa newsletter quinzenal, 
distribuída a 1200 pessoas. Existem atualizações diárias de notícias nos 
nossos dois sites, que, em agosto de 2016, receberam mais de 1000 
visitantes por dia de cerca de 90 países. Temos uma página no Facebook 
com quase 7000 “likes”, onde podemos colocar em circulação 
informações urgentes. Realizamos várias exposições e seminários sobre 
temas como a proteção contra incêndios, a prevenção de crimes contra a 
propriedade e a segurança informática. O nosso site contém também um 
localizador interativo de esquadras da polícia único. A SCP respondeu a 

mais de 1600 pedidos de ajuda e assistência do público nos últimos 12 meses, incluindo denúncias de crimes e 
informações que transmitimos a vários organismos da polícia. 
 



Como é que a SCP é administrada 

O Presidente da SCP, David Thomas, é um ex-Comissário Adjunto da Polícia de Hong Kong e consultor da INTERPOL e 

do Gabinete das Nações Unidas para a Droga e a Criminalidade. O Conselho de Administração da SCP é composto 

por cinco pessoas com experiência e competências muito diversas, como administração pública, prática jurídica, 

segurança informática e organismos militares e internacionais. A SCP depende de donativos e é gerida por 

voluntários não remunerados. 

Apoio 

A associação conta com o apoio oficial dos Embaixadores do Reino Unido, da Irlanda e da Holanda em Portugal. 

Assinámos oito protocolos com a GNR, a PSP, o SEF e a ANPC, que estabelecem o enquadramento no qual 

colaboramos em conjunto para benefício da comunidade. Trabalhamos também de forma estreita com a ASAE e a 

Polícia Judiciária. 

Cibercriminalidade 

A cibercriminalidade é um problema global. A Safe Communities está cada vez mais envolvida na luta contra a 

cibercriminalidade e a promover os passos que podem ser tomados para que nós e as nossas famílias possamos 

estar seguros. Temos vários artigos disponíveis no nosso site sobre esquemas fraudulentos (“scams”) por e-mail, 

fraudes amorosas relacionadas com sites de encontros online, como evitar o “suporte técnico” de esquemas 

fraudulentos por telefone e furto de identidade, além de apresentarmos uma lista abrangente de ligações diretas 

para os centros de segurança bancária mais comuns. Realizámos quatro seminários sobre a cibercriminalidade, que 

contaram com um bom número de participantes, e planeamos organizar mais no futuro. 

Prevenção de incêndios 

Uma das nossas principais prioridades em 2016 consiste em ajudar a ANPC e a GNR a reforçarem a sensibilização 

para os sérios problemas causados pelos incêndios e para as medidas que todos podemos tomar para ajudar a 

proteger as nossas florestas e o ambiente. Realizámos cinco seminários em várias localidades do Algarve para ajudar 

a veicular estas mensagens, que foram promovidos através do Facebook, da rádio, da nossa newsletter e do nosso 

site. Estamos a trabalhar com a ANPC para contribuir para facilitar a comunicação em casos de catástrofe. Em 2015, 

iniciámos e produzimos o primeiro folheto sobre Prevenção de Incêndios Florestais para os turistas que possam não 

ter conhecimento dos riscos de incêndio quando fazem campismo e autocaravanismo no país. 

Turismo 

Esta área é de importância vital para Portugal e uma das maiores 

prioridades para os turistas é desfrutar de umas férias seguras e 

protegidas. Para ajudar a manter Portugal um destino seguro, a SCP 

disponibiliza informações sobre prevenção da criminalidade em nove 

idiomas aos turistas e trabalhou numa série de projetos em colaboração 

com o Turismo de Portugal e a Região de Turismo do Algarve. Entre estes 

contam-se um documento com informações sobre as leis do jogo em 

inglês, autocolantes sobre furtos para automóveis de aluguer e um seminário sobre o Alojamento Local em 2015.  

Os nossos planos para o futuro 

A Safe Communities está atualmente a expandir os seus serviços para outras áreas de Portugal, incluindo Lisboa, 

Leiria, Porto e Madeira. Realizámos dois seminários em Cascais e participámos num Dia da Proteção Civil naquela 

localidade. Realizamos reuniões frequentes com a PSP, a GNR, o SEF e a ANPC em Lisboa para debater várias 

questões relacionadas com a criminalidade e planear, de uma maneira geral, o caminho a seguir. Tivemos também 

reuniões com organismos responsáveis pela aplicação da lei e da proteção civil na Madeira. Em agosto de 2016, 

lançámos a secção Safe Communities Lisboa no nosso site da SCP. 

 

 



O nosso serviço à comunidade 

O policiamento só pode ser bem-sucedido quando o público está 

envolvido na luta conta a criminalidade, princípio que rege a atuação da 

Safe Communities. A polícia necessita da ajuda do público e é importante 

que a comunidade compreenda o trabalho da polícia e dos vários 

programas disponíveis. Assim, no futuro a nossa ênfase será colocada na 

disseminação desta filosofia para benefício de todas as partes e 

comunidades em Portugal, bem como daqueles que visitam o país.  

 

Assim, é importante manter Portugal um local seguro onde viver e para visitar e 

esse é o nosso principal objetivo. 

Poderá encontrar mais informações sobre a Safe Communities Algarve nos nossos 

sites, www.safecommunitiesalgarve.com e www.safecommunitiesportugal.com, 

bem como na nossa página do Facebook, www.facebook.com/scalgarve, ou 

contactando-nos através do endereço info@safecommunitieportugal.com. 
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