
LAR…  
SEGURO LAR 
O furto em residência não se 
esgota apenas nos bens materiais 
que são subtraídos. O sentimento 
de insegurança associado à invasão 
do lar, muitas vezes, perdura mais 
do que a recordação dos bens 
furtados. Por isso, não deixe que as 
suas férias terminem da pior forma.

Guarde as surpresas  
para as suas férias 
LEMBRE-SE QUE AO DEMONSTRAR QUE VAI 
DE FÉRIAS OU AO PARTILHAR AS SUAS FÉRIAS 
NAS REDES SOCIAIS… TAMBÉM PODE ESTAR A 
PARTILHAR A SUA CASA COM ALGUÉM QUE NÃO 
QUER!
PARA EVITAR ISSO, SIGA OS 
SEGUINTES CONSELHOS
• Instale um alarme contra intru-

são e informe as forças de se-
gurança com jurisdição na sua 
área de residência.

• Dê uma aparência de atividade à 
sua residência.

• Peça a alguém que abra regular-
mente as persianas e cortinas, 
durante o dia, e ligue a ilumina-
ção interior algumas noites.

• Não divulgue a estranhos que 
vai de férias.

• Verifique e feche bem as portas 
e janelas.

• Não deixe acumular a corres-
pondência na sua caixa de cor-
reio; peça a alguém da sua con-
fiança para a recolher.

• Catalogue, se possível, os seus 
objetos de valor e anote os seus 
números de série.

• Se possível, saia de casa para 
gozar as suas férias, nas horas 
com menos movimento.

• Informe o seu vizinho de con-
fiança: ele é a sua segurança 
mais próxima; a solidariedade 
entre vizinhos inibe a ação dos 
marginais.

• Guarde em lugar seguro jóias, 
dinheiro, valores e objetos de 
arte.

• Evite publicar os seus planos de 
férias nas suas redes sociais.

• Não publique atualizações do 
seu estado, localização ou fotos 
das suas férias enquanto estiver 
ausente. 

ESTEJA ATENTO AOS 
PORMENORES. A SUA 
SEGURANÇA COMEÇA EM SI!
Sempre que verifique movimentos de pessoas 
estranhas ao local onde vive ou marcações 
anormais numa porta, caixa de correio ou 
campainha do prédio, andar ou vivenda onde 
reside, contacte de imediato a Esquadra da PSP 
da sua área de residência.

ADIRA AO 
PROGRAMA  
CHAVE DIRETA!
Este programa visa garantir 
a segurança das residências 
habituais dos cidadãos que se 
encontram de férias, no período 
entre 15 de junho e 15 de 
setembro, através da realização 
de ações de patrulhamento. 
Para aderir, registe-se em   
www.veraoseguro.mai.gov.pt ou 
na Esquadra da PSP da sua área 
de residência com, pelo menos, 
48 horas de antecedência.

Para mais informações 
visite www.psp.pt



Para mais informações 
visite www.psp.pt

Não deixe 
que as férias 
dos seus 
sonhos

se 
transformem 
num 
pesadelo

#casamaissegura

This campaign  
was funded by  
the European  
Union’s ISF-P. 
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