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Alerta da PJ: Cuidado com fraude ou extorsão de dinheiro por 

falsos operadores de manutenção 

A PJ recebeu denúncias nos últimos dias, 

referindo que uma pessoa utilizou a rede 

social para publicitar uma empresa de 

construção civil dizendo que podia prestar o 

serviço de inspecção e reparação de 

infiltrações de água da habitação residencial. 

Várias vítimas que contactaram esta empresa 

para fazer inspecção nas suas casas, 

concordaram com a proposta do orçamento 

para fazer a reparação mas, depois da 

conclusão da obra, foi-lhes pedido que 

pagassem um montante muito mais elevado 

do que o orçamentado. Sob a ameaça feita 

pela outra parte, as vítimas pagaram o montante exigido e, seguidamente, pediram a ajuda da 

polícia.  

Em relação à situação acima referida, a Polícia Judiciária já instaurou processo para 

investigar na direcção de fraude ou extorsão. Por esta razão, a PJ alerta os cidadãos de que os 

criminosos poderão fingir qualquer identidade e alegar prestarem e disponibilizarem qualquer 

serviço ou produto, fazendo com que as vítimas lhes facultem a entrada em suas casas, dando-

lhes oportunidade para cometer crime. Se suspeitar pois, que está perante qualquer tipo de crime, 

deve pedir ajuda à polícia.    
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Conselhos para a prevenção:  

1. Desconfie da identidade que desconhecidos declaram e do que dizem na rede; confirme as 

afirmações através de um meio confiável, ou peça-lhes que mostrem o documento de prova; 

2. Escolha uma firma ou empresa com boa reputação; verifique a sua credibilidade e os dados 

de serviços prestados, não deve considerar apenas o preço atractivo. 

3. Preste atenção às informações sobre a prevenção criminal divulgadas pela polícia; 

4. Se suspeitar que está perante uma situação semelhante ou perante qualquer tipo de 

crime, deve reportar ou pedir ajuda à PJ através da linha aberta para a prevenção de 

burlas, nº 8800 7777 ou da linha aberta 993. 
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