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A SEGURANÇA NÃO TEM IDADE! 

APOIO 65 

O QUE É?  

O Programa Apoio 65 - Idosos em Segurança é 

uma iniciativa do Ministério da Administração 

Interna que visa:  

 Garantir as condições de segurança e a 

tranquilidade das pessoas idosas. 

 Promover o conhecimento do trabalho da GNR 

e da PSP junto desta população. 

Ajudar a prevenir e a evitar situações de risco. 

EM QUE CONSISTE? 

Reforço de policiamento dos locais públicos mais 

frequentados por idosos. 

Criação de uma rede de contactos directos e 

imediatos entre os idosos a GNR e a PSP, em caso 

de necessidade. 

Instalação de telefones nas residências das pessoas 

que vivem mais isoladas e tem menores defesas. 

Colaboração com outras entidades que prestam 

apoio à 3a idade. 



CONSELHOS DA GNR : 

 Deixe as portas e janelas fechadas sempre que sair; 

 Não deixe entrar pessoas suspeitas ou desconhecidas, sem ter 

a certeza de quem são; 

 Não converse nem confie em estranhos; 

 Tenha sempre à mão os números de telefone para poder co-

municar com alguém, principalmente com a polícia e bombei-

ros; 

 Não ande com muito dinheiro e evite o uso de objectos de va-

lor, de carteiras na mão ou no bolso, de forma visível, nem 

demonstre sinais de ter posses, dinheiro, ouro ou outros bens 

valiosos em casa; 

 Divida o dinheiro por diferentes sítios (entre a carteira/mala e 

o bolso); 

 Mantenha sempre a mala e/ou a carteira consigo (De prefe-

rência use a mala “à tiracolo” ou por baixo do casaco); 

 Nunca use a carteira no bolso de trás das calças; 

 Desconfie de esquemas que lhe ofereçam dinheiro fácil; 

 Procure cultivar relações de boa vizinhança. O apoio mútuo 

entre vizinhos de confiança pode ajudar em situações duvido-

sas.; 

 Quando atender o telefone não dê o seu nome ou qualquer 

outra informação a quem não conheça, nem nunca diga que 

está sozinha/o em casa; 

 Nunca aceite boleia ou ofertas de desconhecidos; 

Todos temos, homens e mulheres, não impor-

tando a idade, direito à segurança e a uma vi-

da tranquila. 

A Guarda Nacional Republicana e a Polícia de 

Segurança Pública trabalham para que, tam-

bém, os mais velhos vivam esse direito. 

A Guarda Nacional Republicana, na sua ZA, 

desenvolve a actividade policial tão perto 

quanto possível das populações, a visibilidade 

e a sua efectiva capacidade para resolver os 

problemas concretos dos cidadãos, correspon-

dendo ao que hoje se designa por Policiamento 

de Proximidade. 

O Destacamento da GNR de PENAFIEL está 

provido de equipas de agentes policiais que 

estão especialmente preparados para lhe dar 

o apoio necessário, bem como, conselhos úteis 

para melhorar a  sua segurança.  
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COLABORE! 

PREVENINDO E DENUNCIANDO 

 Não diga a estranhos que vai de férias; 

 Evite andar sozinho/a depois de escurecer; 
 Se conduzir, não beba; 

 Evite estacionar em locais ou parques escuros ou isola-

dos; 

 Especialmente à noite, evite ficar sozinho/a nas estações 
de metro, de comboio ou em paragens de autocarros 

isoladas; 

 Evite circular por matas, jardins ou parques desertos e 

com fraca iluminação; 
 Quando se dirigir a um banco não aceite ajuda de estra-

nhos; 

 Não guarde recibos, extractos ou anotações bancárias, 

junto dos seus documentos pessoais e muito menos com 
a anotação do PIN do seu cartão de débito ou de crédito; 

 Tenha, em casa, um estojo de emergência e de primeiros 

socorros; 

 Se for assaltado/a não ofereça resistência; 

 Sempre que for vítima de um crime participe a ocorrên-
cia à PSP ou GNR. 


