residência.
wNão divulgue a estranhos que vai de

férias.
wVerifique e feche bem as portas e

janelas.
wInstale um alarme contra intrusão.
wNão deixe acumular a correspondência

Este Programa tem um cariz

na sua caixa de correio.

marcadamente preventivo, tentando

wCatalogue, se possível, os seus objetos

reduzir ou minimizar os fatores de risco e

de valor e anote os seus números de
série.

aumentar ou potenciar os fatores de
proteção dos turistas.

wSe possível, saia de casa para gozar as

Bem-vindo e boa visita

suas férias, às horas com menos
movimento.

Numero Nacional de Emergência

wInforme o seu vizinho de confiança: ele

é a sua segurança mais próxima.

112

Secção de Prevenção Criminal
e Policiamento Comunitário
A segurança é responsabilidade de todos!

wGuarde em lugar seguro joias, dinheiro,

valores e objetos de arte.

l

wDê uma aparência de atividade à sua

A GNR desenvolve a nível nacional o
Programa Turismo Seguro e tem como
objetivo principal promover o apoio, a
segurança e o combate ao crime contra o
turista, nacional ou estrangeiro,
contribuindo assim para a melhoria da
qualidade de vida da sociedade
portuguesa e de todos aqueles que
visitam Portugal.

ga

jurisdição na sua área de residência.

rtu

wInforme as forças de segurança com

Portugal
um destino seguro

PROGRAMA
TURISMO SEGURO

Po

ANTES DE IR DE FÉRIAS

SE FOR VITIMA DE CRIME DENUNCIE
uma força
HUMANA - PRÓXIMA - DE CONFIANÇA

Bem-vindo e boa visita
PROGRAMA TURISMO SEGURO

NO HOTEL

NO CARRO

NA PRAIA

wNas áreas publicas mantenha sempre os

wEstacione em parques autorizados, com

wEvite levar qualquer objeto de valor.

seus bens à vista.

maior circulação de pessoas e boa
visibilidade e iluminação.

wQuando for a banhos, opte por um local

de maior valor no cofre do Hotel.

wNão deixe os seus bens à vista.

onde possa manter a vigilância dos seus
bens.

wQuando se ausentar verifique se deixou

wNão guarde os seus bens no porta-

ROUBOS

as janelas e a porta do quarto fechada.

bagagem quando já estiver estacionado.

wDeixe a chave do quarto na receção.

wCertifique-se que deixa as portas e as

wPreferencialmente, guarde os seus bens

NA RUA
wEvite transportar objetos de valor

objetos de valor. Leve apenas os bens
imprescindíveis.
wUtilize malas com fechos e distribua os

objetos por diversos locais.
wLeve consigo o seu documento de

identificação ou cópia.
wPlaneie o trajeto que pretende fazer
wEvite andar em ruas pouco iluminadas e

com poucas pessoas.
wNunca perca de vista os seus bens.

janelas fechadas.
R E S TA U R A N T E S E O U T R O S
ESTABELECIMENTOS
wNão deixe a mala ou outros objetos na

mesa ou pendurados nas costas da
cadeira.
wNunca perca os cartões bancários de

vista. Os pagamentos devem ser
efetuados sempre à sua vista
TRANSPORTES PÚBLICOS
wTenha especial atenção na entrada e

saída do transporte.
wMantenha em vista os seus bens e

garanta que a mala está fechada.

wMantenha

sempre a calma, não se
precipite, não mostre sinais de
nervosismo não resista.
wTente memorizar as características

físicas das pessoas e reparar no meio de
transporte que utilizam para poder
descrever o maior número de
características possível.
wTenha ainda atenção aos sinais

p a r t i c u l a re s co m o p o r exe m p l o :
tatuagens, sinais, «piercings»,
deficiências, entre outros, à pronúncia
e/ou à etnia.
CASO SEJA VÍTIMA DE UM CRIME
wDeverá dirigir-se a uma autoridade

policial e apresentar queixa.
wCom a queixa, requerer a segunda via de

documentação.

