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Férias, finalmente! 

 

 

 É, regra geral, entre Junho e Setembro que a maior parte da população goza o seu 

período de férias. 

 Para que as suas férias sejam, efetivamente, um momento de descanso e sem 

preocupações ficam alguns conselhos práticos que podem fazer toda a diferença no período 

que se avizinha. 
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HABITAÇÃO EM SEGURANÇA 

 

 

� Assegure que as portas e janelas se encontram bem fechadas; 

� Não divulgue em locais públicos ou a estranhos que vai de férias; 

� Mantenha aparência de atividade na residência solicitando a alguém que  recolha a 

correspondência, abra com alguma regularidade as persianas e cortinas durante o dia 

acenda as luzes interiores à noite; 

� Informe o seu vizinho de confiança: ele é a sua segurança mais próxima. A 

solidariedade entre vizinhos inibe a ação dos marginais; 

� Guarde jóias e outros objetos de valor em local seguro; 

� Se tiver um segundo carro e não o levar de férias solicite a alguém que o mude de 

lugar com alguma regularidade durante a sua ausência; 

� As viaturas estacionadas na garagem devem estar devidamente fechadas e com o 

alarme acionado; 

� Não deixe chaves, controlo remoto ou documentos no interior das viaturas 

parqueadas nas garagem ou estacionamento na proximidade da àrea de residência; 

� Saia de casa para gozar as suas férias, preferencialmente, em horas de menor 

movimento; 

� No regresso das férias, verifique se as portas e janelas se encontram conforme as 

deixou e se faltam objetos de valor; 

�  Adira presencialmente numa esquadra da PSP, posto da GNR ou através da internet 

no site do MAI (Ministério da Administração Interna), ao projeto Verão Seguro 2018; 
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SEGURANÇA EM VIAGEM 

 

 

Na estrada a segurança depende de todos e o comportamento de cada condutor 

influencia largamente os resultados da viagem. Mantenha-se vigilante, atento aos outros 

condutores e a qualquer manobra menos esperada que possa surgir. Relembremos algumas 

regras essenciais para manter uma condução segura e evitar acidentes: 

Planificar 

� Planifique a viagem tendo em atenção os riscos relacionados com o estado de 

conservação e manutenção do seu veículo, da estrada e dos outros 

condutores. 

Seguir as regras: 

� Mantenha-se atento à estrada. Não se distraia! 

� Respeite as regras de trânsito, a sinalização, a distância de segurança e os 

limites de velocidade; 

� Respeite os peões, permitindo a sua passagem sempre que possível e em 

segurança; 

� Utilize sempre o cinto de segurança, inclusivé nos bancos traseiros. Além de 

obrigatório, o  uso do cinto de segurança reduz a gravidade das consequências 

de um eventual acidente. 

Crianças 

� As crianças devem utilizar sistemas de retenção devidamente homologados e 

adequados à sua idade e estatura; 

� Quando conduzir dentro das localidades, preste especial atenção à 

proximidade de escolas, parques e outros locais de grande afluência de 

crianças. 
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Cansaço: 

� Se fizer uma viagem longa repouse bem antes de iniciar o seu percurso. 

Durante a viagem mantenha o veículo bem arejado. Faça pausas regulares a 

cada duas/três horas de condução. Se sentir cansaço ou sonolência, pare e 

descanse. 

 

Medicação 

� Se tomar medicação verifique se a mesma pode interferir com a condução. Se 

assim for, não conduza. 

 

Álcool 

� Se conduzir não beba. O consumo de álcool provoca perda de vigilância, 

diminuição dos reflexos, aumenta seu tempo de reação e é uma das principais 

causas de acidentes rodoviários. Não coloque a sua vida em risco, nem a dos 

demais; 

 

Telemóvel 

� Não utilize o  telemóvel durante a condução. A sua utilização reduz a 

capacidade de vigilância e atenção, aumentando o risco de acidente. Coloque 

o telemóvel em silêncio ou utilize o sistema mãos livres. Se for mesmo 

necessário, pare e fale em segurança. Não se distraia. Não tire os olhos da 

estrada. Nada é mais importante que a sua vida ou do que a vida dos outros 

condutores. 

 

E NÃO SE ESQUEÇA… 

O MAIS IMPORTANTE É CHEGAR AO SEU DESTINO EM SEGURANÇA!
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EXPOSIÇÃO SOLAR 

 

  

 Não esquecer:  

� A exposição solar deve ser lenta e progressiva; 

� Evitar as horas de maior perigo -  o período entre as 11:30h e as 16:30h; 

� Utilizar a proteção adequada: chapéu de abas largas, óculos escuros, roupas 

frescas e protetor solar adequado ao tipo de pele; 

� Beber água/líquidos sem adição de açucar para evitar a desidratação; 

� Escolher um creme com fator de proteção superior ou igual a 30 e sempre com 

proteção UVB e UVA, resistente à água e adequado ao tipo de pele. 

Independentemente do índice do fator de proteção, renove o creme/spray de 

duas em duas horas ; 
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COMO PROCEDER EM CASO DE ESCALDÃO 

 

Se sentir a pele vermelha, dolorosa e anormalmente quente após a exposição solar 

deverá: 

� Sair do sol mal sinta os primeiros sintomas e evitar nova exposição ao sol; 

� Retirar a roupa ou acessórios que possam acumular calor desde que não tenha 

aderido; 

� Arrefer a zona afetada com água fria da torneira durante alguns minutos; 

� Aplicar compressas humedecidas em água fria de forma a controlar a dor e o 

edema; 

� Vestir roupa larga, leve e fresca; 

� Aumentar a ingestão de líquidos (água ou sumos de fruta naturais sem adição 

de açucar); 

� Evitar as bebidas alcoólicas e bebidas com elevados teores de açucar; 

� Tomar um anti-inflamatório ou analgésico para dimunuir as dores e a 

inflamação; 

 

 O que não deve fazer: 

� Não colocar água gelada; 

� Não esfregar a pele ao limpar ou secar; 

� Não colocar álcool, manteiga, óleo ou pasta dos dentes; 

� Não colocar algodão ou outros materiais que possam aderir à pele; 

 

Se os sintomas piorarem e sentir febre, náuseas ou tonturas, consulte 

imediatamente o seu médico de família ou um especialista. 
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PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

 

 

 

� Frequente zonas vigiadas e respeite os sinais das bandeiras e as instruções dos 

nadadores salvadores; 

� Avalie o estado do mar (correntes, ventos, rebentação); 

� Sempre que mergulhar verifique a profundidade do local. Não mergulhe em 

locais desconhecidos ou zonas rochosas; 

� Sempre que fizer um passeio ou caminhada informe da sua ida e informe-se 

dos possíveis riscos; 

� Evite refeições pesadas e a ingestão de bebidas alcoólicas; 

� Não entre repentinamente na água após longos períodos de exposição ao sol; 

� Evite nadar sozinho, afastar-se demasiado ou nadar contra a corrente. 
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� Soro fisiológico; 

� Termómetro digital; 

� Tesoura de pontas redondas; 

� Adesivo; 

� Pensos rápidos de diferentes tamanhos; 

� Luvas descartáveis; 

� Ligaduras e compressas esterilizadas; 

� Creme para queimaduras solares; 

� Gel para picadas de insetos ou alergias; 

� Analgésico para dores repentinas; 

� Antissético para feridas ou cortes acidentais. 
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BOAS FÉRIAS! 

 

DESCANSE, DIVIRTA-SE E APROVEITE BEM OS DIAS QUENTES DE VERÃO! 

* 
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