O Programa de Apoio a Pessoas com
Deficiência (PAPcD) tem como objetivo
principal prevenir e evitar situações de risco,
contribuir para a segurança, e sentimento
de segurança, de pessoas com deficiência
(PcD), dos seus cuidadores e das pessoas
que com elas interagem, contribuindo,
assim, para uma melhor qualidade de vida
desta população. Tem como outros
objetivos:
1. Promover e garantir melhores condições
de segurança e tranquilidade a PcD através
de um policiamento comunitário assente na
prevenção da criminalidade específica.

7. Contribuir para uma melhoria no
atendimento, acolhimento e
encaminhamento das PcD.
Este Programa é direcionado para as PcD,
para os seus cuidadores e para as pessoas
que com ela interagem, tendo um cariz
marcadamente preventivo de situações de
discriminação, negligência, abuso, maustratos e criminalidade, tentando reduzir ou
minimizar os fatores de risco e aumentar ou
potenciar os fatores de proteção nesta
população.

Programa de Apoio

a Pessoas com Deficiência

2. Sensibilizar a comunidade em geral e a
comunidade educativa em particular, para o
respeito para com os direitos de igualdade e
não discriminação das PcD, procurando
alterar atitudes e comportamentos sociais
fundamentados em preconceitos,
garantindo os direitos das PcD.
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3. Aproximar esta força da comunidade e
envolver as populações na resolução dos
problemas locais de segurança.
4. Sensibilizar e formar as entidades
parceiras locais para a realidade das PcD;
5. Promover uma cultura de prevenção de
situações de negligência, abuso, violência e
maus-tratos contra PcD.
6. Promover a cooperação interinstitucional
entre a Guarda e as entidades suas
parceiras locais na área da deficiência,
reabilitação, mobilidade e promoção da
segurança.
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Conselhos para a Promoção da
Seguranças das Pessoas com
Deficiência (PcD)

? Nunca abra a porta a pessoas estranhas;

? Guarde a sua carteira de modo a que não

Peça sempre a identificação e o propósito
da visita;

fique visível e acessível aos outros (por
exemplo no bolso interior do casaco, nos
bolsos da frente das calças, etc);

? Tenha em conta um plano de emergência

As PcD deparam-se com vários desafios e
poderão estar particularmente vulneráveis à
prática de crimes por indivíduos que
assumem que essas pessoas são
incapazes de se protegerem.
A segurança é responsabilidade
de todos!
Colabore seguindo os conselhos de
segurança que se seguem:
? Evite situações e locais que poderão

ser mais propensos à prática de crimes
(locais ermos e pouco iluminados, etc.);

em caso de necessidade para cada
dependência na sua casa;

? Se andar cadeira de rodas use a sua
bolsa/mala entre si e a cadeira;

? Conheça os seus vizinhos pois poderão

Considere instalar um kit de telemóvel na
sua viatura.

ser uma primeira ajuda em situações de
emergência;
? Se tiver dificuldade na fala peça a um
amigo para gravar uma mensagem (dizendo
o seu nome, morada e tipo de
incapacidade,...) para usar em caso de
emergência;

Peça no Posto da GNR para que seja
efetuada uma avaliação à segurança da sua
habitação, tendo em consideração as suas
necessidades específicas.
?

Transportes Públicos
Sempre que for possível use paragens de
transportes públicos bem iluminadas e com
outros passageiros;
? Fique perto de outros passageiros (não

siga isolado);
? Fique alerta. Não adormeça pois torna-se
um alvo fácil;
? Se se sentir em perigo chame a atenção
para si (faça um som alto, grite ou carregue
no botão de emergência no comboio, metro,
...).

? Planeie o que fazer em caso de situações
de crime (mostrar confiança, chamar
socorro, recolher o máximo de informação,
etc.);

Fora de casa

? Considere as suas opções em situação

? Se possível, saia acompanhado com um

de perigo e pratique várias vezes a sua
possível atuação de forma a lembrar-se
numa situação real.

amigo;
iluminadas e movimentadas;

Em Casa

? Informe alguém da sua confiança onde
vai e quando pensa voltar;

? Telefone a um familiar ou amigo(a) para

? Considere instalar um óculo na sua porta

? Se levar uma bolsa use-a perto do corpo

pedir ajuda;

ao seu nível (principalmente se usar uma
cadeira de rodas);

e não apenas pendurada no ombro e
certifique-se que está devidamente
fechada;

? Tente lembrar-se de todos os detalhes

? Assegure-se que tem uma porta com
uma boa fechadura e tranque-a sempre,
quer quando está em casa ou fora.

? Circule, preferencialmente, por ruas bem

Guarda
Se for
Vítima de Crime

? Ligue 112 ou para o Posto da GNR local
para imediatamente reportar a situação em
situações de perigo;
? Peça assistência médica se necessitar;

possíveis relativamente à situação que
viveu e/ou assistiu (relativamente às
pessoas envolvidas e ao local: raça, género,
idade, roupas, horário, etc).

