
Segurança e Segurança e 
prevenção SEMPRE prevenção SEMPRE 

Proteja o seu larProteja o seu lar

Segurança e Segurança e 
prevenção SEMPRE prevenção SEMPRE 

Proteja o seu larProteja o seu lar

Segurança e 
prevenção SEMPRE 

Proteja o seu lar

01/2014

Fazemos a prevenção contra o roubo. 
Asseguramos a nossa propriedade

Instale fechadura de boa 
qualidade com uma protecção 
em cima. Coloque um cadeado 
extra no trinco da porta antes 
de dormir

Instale grades protectoras de 
boa qualidade nas janelas

Repare as portas e janelas 
estragadas

Antes de sair de casa, feche 
bem as portas e janelas

Não guardar em casa quantias 
avultadas de dinheiro nem 
objectos de grande valor

Se houver um corte súbito de 
água ou electricidade não ir 
sozinho verificar o que se está a 
passar; peça ao porteiro que o 
faça ou vá acompanhado

Quando for de férias, peça a 
familiares, amigos ou vizinhos 
para recolherem a sua 
correspondência e abaixe o 
volume do seu telefone fixo, 
para evitar que os delinquentes 
se apercebam da sua ausência

Se houver qualquer 
apartamento em obras de 
decoração no edifício, esteja 
atento, impedindo que os 
ladrões se aproveitem da 
situação para actuar

Núcleo de Denúncias e Intervenção 

FaxFax：2835 61002835 6100
E-mailE-mail：piquete.sede@pj.gov.mopiquete.sede@pj.gov.mo
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    Polícia Judiciária, Macau    Polícia Judiciária, Macau

Morada :Morada :
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Grupo de Prevenção Criminal na 
    Área da Habitação

6299 08806299 0880
6299 08816299 0881

E-mail: gpcah@pj.gov.moE-mail: gpcah@pj.gov.mo
Fax: 8800 5245Fax: 8800 5245Telefone: 88005249Telefone: 88005249
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Grupo de Estudo das Relações entre 
    a Polícia e a População
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    Polícia Judiciária, 11º andar, Macau    Polícia Judiciária, 11º andar, Macau
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Morada :

Fax：8800 1555

E-mail：nar@pj.gov.mo
Telefone：8800 1999

Núcleo de Atendimento e Reclamações

É portaria? É portaria? 
A minha casa está A minha casa está 
com abastecimento com abastecimento 
de água suspenso...de água suspenso... ......
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Durante a execução de obras ou de mudança 
para uma nova casa poderão surgir alguns 
problemas de segurança. Para não darem 
qualquer hipótese aos criminosos, os porteiros 
e moradores devem colaborar na tomada de 
medidas de segurança preventiva

As medidas de segurança preventiva do 
                                   edifício não são aplicadas

Os criminosos podem aceder às casas através de 
    outras que estejam com obras

A porta do edifício está sempre aberta enquanto 
    decorrem obras de decoração

Os porteiros devem tomar atenção às seguintes medidas:

Os porteiros não conhecem os novos moradores

No terraço e no pátio deve-se instalar CCTV, 
rede de malha de arame e sensor de abertura 
de portas

Entregar uma lista dos moradores ao 
porteiro. Este deverá registar os dados dos 
visitantes e entregar-lhes um cartão de 
visitante para poderem circular no edifício

Verificar se há pessoas desconhecidas 
escondidas no edifício

Antes de dormir ou sair de casa, feche e 
tranque as portas e janelas

Prestar atenção aos objectos instalados no 
exterior como tubos de drenagem e suportes 
de ar condicionado

Fechar bem todas as portas do edifício para 
não dar aos criminosos qualquer hipótese de 
entrada

Prestar atenção à entrada de pessoas 
suspeitas pelo parque de estacionamento ou 
pela saída de emergência

Maior patrulhamento nos andares onde estão 
a ser feitas obras

Findo o horário legal para obras, verificar se 
há pessoas desconhecidas escondidas no 
local onde elas estão a decorrer

Avisar os operários para guardarem bem as 
ferramentas das obras para que os 
criminosos as não utilizem no cometimento de 
crimes

Crimes mais frequentes em residências

Exploração de
    prostituição Sequestro

Furto

Burla Proporcionar local para 
    consumo de droga

PortariaPortaria

Produção ou venda 
    de droga

Roubo

Edifício Mei MeiEdifício Mei Mei

Que fazer?

Quais os crimes cuja denúncia ou apresentação de 
prova só pode ser feita pessoalmente?

Em que tipo de crime tem de fazer denúncia ou 
apresentar prova pessoalmente?

Porque tem de fazer denúncia pessoalmente?

Roubo por arrombamento, exploração de prostituição, 
sequestro, droga, furto...etc

Estes são crimes públicos; pode-se apresentar 
denúncias anónimas

De acordo com o Código Penal de Macau, o ofendido ou 
seu representante tem de fazer denúncia e declarar 
que quer procedimento criminal no caso de crime 
semi-público ou crime particular. Assim a Polícia pode 
iniciar o processo

Deve cumprir o dever de cidadão – 
denunciar crimes. Se pensa que fazer 
denúncia é muito complicado, e evita 
fazê-la, assim não pode assegurar o direito 
do ofendido e, ao deixar os criminosos 
fugirem, pode fazer com que haja ainda 
mais vítimas

Ofensa corporal, burla, ameaça...etc

Todos temos um papel     a desempenhar

Mantenha Macau seguro
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