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Esta brochura foi baseada em informações previamente incluídas no 
Guia Rápido da UE publicado em maio de 2021 pela Comissão Europeia, 
Direção D. Aplicação da lei e Segurança para a proteção de locais de 
culto.

Portanto, expressamos o nosso agradecimento especial a Laurent 
Muschel e Radoslaw Olszewski pela sua cooperação e orientação.
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Nos últimos 10 anos, os autores de atos criminosos têm cada vez mais como alvo os locais de culto. Ocor-
reram ataques terroristas, com grande impacto em cada Liderança Comunitária e a sua Comunidade.

Os locais de culto devem ser locais de paz, sabedoria e espiritualidade. A maioria das instalações foram 
construídas sem ter em consideração qualquer ato malicioso potencial, e certamente sem considerar 
um ataque terrorista. Por esse motivo, os profi ssionais de segurança designam os locais de culto como 
“alvos fáceis”, ou seja, mal protegidos ou não protegidos.

Os autores de atos criminosos também perceberam a oportunidade que esses lugares apresentam para 
cometerem os seus atos de ódio.

Ataques terroristas, profanação, vandalismo e outros crimes têm sido cometidos em sinagogas, mesqui-
tas, igrejas e templos.

Este Guia “Proteger a minha Comunidade” pretende fornecer ferramentas básicas e aplicáveis aos fi éis 
para melhorar e aumentar o seu nível de proteção e as suas capacidades de resiliência.

O projeto SASCE e a Unidade de Combate ao Terrorismo da DG Home da Comissão Europeia ajudam-no 
a fortalecer a sua Comunidade tomando as medidas necessárias, envolvendo positivamente os seus 
fi éis e desenvolvendo a sua cooperação com as autoridades públicas locais.
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Enquanto as autoridades trabalham afincadamente para reduzir os riscos e eliminar potenciais ameaças, 
o fator-chave para melhorar o nível de segurança continua a ser a sensibilização dos fiéis e a adoção de 
comportamentos adequados em relação aos possíveis perigos.

Depois de estarmos conscientes e preparados, podemos prosseguir com as nossas vidas pacíficas, 
livremente e sem medo.

O nosso Programa de Sensibilização sobre Segurança #TOGETHERWEARESAFER oferece educação 
simples e completa sobre o assunto para pessoas de todas as idades e de qualquer lugar na Europa.

Ao aplicar estas práticas simples, aumentará o nível de segurança e resiliência dentro e fora do seu local 
de culto.

Aqui tem 10 sugestões para melhorar a sua preparação:

#TOGETHERWEARESAFER
As opiniões expressas são da responsabilidade do autor (dos autores) e não podem ser consideradas uma tomada de posição ofi cial da Comissão Europeia. A Comissão Europeia, ou qualquer pessoa 

agindo em seu nome, não pode ser responsabilizada pela utilização que possa ser dada às informações abaixo apresentadas.

OBJETO SUSPEITO
Um objeto suspeito é algo que não pertence ao local onde se encontra 

PARECEM-SE COM OBjETOS NOR-
MAiS, MAS TAMbÉM PODEM SER 
ALgO MAiS SÉRIo

Ou até mesmo as latas e garrafas deixadas debaixo de um assento de auto-
carro.

se vir um 

Não toque! Afaste-se disso! Denuncie-o!

OBjETO SUSpEiTO

#TOGETHERWEARESAFER
As opiniões expressas são da responsabilidade do autor (dos autores) e não podem ser consideradas uma tomada de posição ofi cial da Comissão Europeia. A Comissão Europeia, ou qualquer pessoa 

agindo em seu nome, não pode ser responsabilizada pela utilização que possa ser dada às informações abaixo apresentadas.

SEQUESTRO

SE UM EStRANhO TE OFERECER 
DOCES Ou UM PrESENtE

SE ALgUÉM QUe NÃO CONhECES PEDE 
PARA ABrIR A PORtA

EM CASO DE DÚVIDA, 
LIGUe PARA O 112

112
EM TODAS AS 

CIRcUNsTÂNcIaS

Nunca siga 
estranhos

Nunca aceite 
nenhuma oferta

Nunca abra a 
porta

#TOGETHERWEARESAFER
As opiniões expressas são da responsabilidade do autor (dos autores) e não podem ser consideradas uma tomada de posição ofi cial da Comissão Europeia. A Comissão Europeia, ou qualquer pessoa 

agindo em seu nome, não pode ser responsabilizada pela utilização que possa ser dada às informações abaixo apresentadas.

RCP
Ressuscitação cardiopulmonar

COMO UM SOM DE 
COMO UM SOM DE DIScOTECADIScOTECA

RESsUScITAÇÃO 
CARdIoPULmONAR

PrOCEDIMENtO
(se a vítima não respirar)

Peça ajuda. Coloque as mãos no 
peito.

Legen Sie Ihre Hände 
auf die Brust.

Se possível, use 
um DEA.

#TOGETHERWEARESAFER
As opiniões expressas são da responsabilidade do autor (dos autores) e não podem ser consideradas uma tomada de posição ofi cial da Comissão Europeia. A Comissão Europeia, ou qualquer pessoa 

agindo em seu nome, não pode ser responsabilizada pela utilização que possa ser dada às informações abaixo apresentadas.

PROTEÇÃO DE DADOS

A ANnA GOStA DE PARtILhAR 
DETALhES DA SUa VIDA DIÁRIa 
ONlINE.

ATUaLIZAÇÕES DE EStADO NAS 
REDES SOCIaIS, FOTOGrAFIaS, 

LUGARES QUe VISITOu…  

MAS ESsES DADOS 
PrIVADOS PODEM 
SER USADOS POR 
CrIMINOSOS E 
TERrORIStAS

PEDÓFILOS
TERrORIStAS
CrIMINOSOS

PORtANtO, PENsE DUaS VEZES ANtES DE PARtILhAR OS 
SEuS DADOS PrIVADOS ONlINE!

#TOGETHERWEARESAFER
As opiniões expressas são da responsabilidade do autor (dos autores) e não podem ser consideradas uma tomada de posição ofi cial da Comissão Europeia. A Comissão Europeia, ou qualquer pessoa 

agindo em seu nome, não pode ser responsabilizada pela utilização que possa ser dada às informações abaixo apresentadas.

RADICALIZAÇÃO

SE ENtENdER QUe O SEu AMIGO:

SE ISOLA

PERdE CONtACtO COM A 
FAMÍLIa 

COMEÇA A FALAR SOBrE 
TEoRIaS DA CONsPIRAÇÃO

COMEÇA A SER RADICALIZADO

MANtENhA CONtACtO COM 
ELE/ELA,

FALE COM OS SEuS AMIGOS Ou 
FAMÍLIa

CONtACtE O NÚMERO LOCAL DE 
PrEVENÇÃO DE RACICALIZAÇÃO

Inform his/her parents Contact the prevention of 
radicalization

Fale com os seus amigosMantenha o contacto com ele/ela

Informe os seus pais Entre em contacto com a 
prevenção

MATEM-NOS A 
TODOS…  

#TOGETHERWEARESAFER
As opiniões expressas são da responsabilidade do autor (dos autores) e não podem ser consideradas uma tomada de posição ofi cial da Comissão Europeia. A Comissão Europeia, ou qualquer pessoa 

agindo em seu nome, não pode ser responsabilizada pela utilização que possa ser dada às informações abaixo apresentadas.

ID FALSO NA WEB

NA INtERnET, COMO 
SE PODE SABER QUeM 
EStÁ POR TrÁS DE UM 
PERfIL?ENvIa-ME MAiS 

FOTOS! AGORA!

FAZ O QUe TE DIGO 
Ou PARtILhO TUDO 
NA TUa EScOLA…  

ALICIaMENtO NA 
INtERnET

Pare a 
comunicação

Reúna as
provas Peça ajuda

Não te preocupes, isto per-
manece confi dencial.

#TOGETHERWEARESAFER
As opiniões expressas são da responsabilidade do autor (dos autores) e não podem ser consideradas uma tomada de posição ofi cial da Comissão Europeia. A Comissão Europeia, ou qualquer pessoa 

agindo em seu nome, não pode ser responsabilizada pela utilização que possa ser dada às informações abaixo apresentadas.

COMPORTAMENTO SUSPEITO
Se testemunhar um comportamento suspeito, ligue para o 112 para evitar um 

possível incidente

LIGUe PARA O 112 PARA PrEVENIR UM POSsÍVEL INcIDENtE. PODE FAZER A DIFERENÇA!

112

SE TEStEMUNhAR ALgUÉM 
A DEiXAR OBjETOS 
SUSpEiTOS…  

…   A NAVEGAR EM SITES 
SUSpEiTOS Ou

RECOLhER INfORmAÇÕES 
SOBrE AuTORIDADES 
POLICIaS

#TOGETHERWEARESAFER
As opiniões expressas são da responsabilidade do autor (dos autores) e não podem ser consideradas uma tomada de posição ofi cial da Comissão Europeia. A Comissão Europeia, ou qualquer pessoa 

agindo em seu nome, não pode ser responsabilizada pela utilização que possa ser dada às informações abaixo apresentadas.

CRIME DE ÓDIO

FOi UM BOM DIa DE 
PASsEiO PARA EStE 
CASAL. QUaNdO…  

TrATA-SE DE UM CrIME DE ÓDIo QUaNdO AS VÍTIMAS SÃO ALvO APENAS PELO 
SEu GrUPO SOCIaL DIStINtO A QUe PERtENcEM.

MAS SE TEStEMUNhAR CrIMES COMO EStE, É MUiTO 
SIMpLES…  

112

DENUNCIE 
O CRIME DE 

ÓDIO

#TOGETHERWEARESAFER
As opiniões expressas são da responsabilidade do autor (dos autores) e não podem ser consideradas uma tomada de posição ofi cial da Comissão Europeia. A Comissão Europeia, ou qualquer pessoa 

agindo em seu nome, não pode ser responsabilizada pela utilização que possa ser dada às informações abaixo apresentadas.

ATIRADOR ATIVO

SANdRA EStÁ A ALmOÇAR NA 
CANtINA QUaNdO DE REPENtE…   

OS ATIRADORES ATIVOS SÃO AMEaÇAS IMpREVISÍVEiS QUe ATUaM 
EM LOCAiS PÚBlICOS E PrIVADOS PARA COMETER ATAQUeS ARmA-

DOS

ENcONtRE UM LUGAR SEGURO 
PARA SE EScONdER E SE POSsÍVEL 
TrANqUe A PORtA E BlOQUeIe O 
ACESsO

COLOQUe SEMpRE O TELEMÓVEL 
EM SILÊNcIo DENUNcIe LIGANdO PARA O 112

corRer esConDer denunCiAr

ATIRADOR ATIVO

#TOGETHERWEARESAFER
As opiniões expressas são da responsabilidade do autor (dos autores) e não podem ser consideradas uma tomada de posição ofi cial da Comissão Europeia. A Comissão Europeia, ou qualquer pessoa 

agindo em seu nome, não pode ser responsabilizada pela utilização que possa ser dada às informações abaixo apresentadas.

ATROPELAMENTO INTENCIONAL

LEMbRE-SE DE 
LONdRES..

TANtOS VEÍCULOS 
QUe TEStEMUNhARAM 

ACONtECIMENtOS 
TrÁGICOS…  

TODAS AS VEZES, O 
MÉTODO FOi O MESmO:

ATrOPELAMENtO 
INtENcIoNAL

BERlÍm…  

UM VEÍCULO QUe ATACOu 
OS PEÕES Ao VÊ-LOS

EM ALgUNs CASOS, O CONdUTOR 
ARmADO CONtINUoU O ATAQUe A 
PÉ.

nice…  

PrOCEDIMENtO

Correr Esconder Denunciar

ATrOPELAMENtO 
INtENcIoNAL
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COOPERAÇÃO COM AS AUTORIDADES POLICIAIS  

Conforme mencionado na secção acima, recomendamos que denuncie qualquer atividade ou incidente suspeito 
às autoridades públicas.

Além disso, a fi m de otimizar a sua comunicação com as autoridades policiais e fornecer informações adequadas 
para as suas operações, partilhe com os seus contactos o “Guia prático SASCE para as aplicação da lei”.

Sinta-se à vontade para divulgar o Guia na sua comunidade e aprender mais sobre as quatro religiões: Budismo, 
Cristianismo, Islão, Judaísmo

Para obter mais informações, visite o nosso site SASCE: www.sasce.eu G
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Apesar dos nossos melhores esforços, pode acontecer que o pior ocorra, levando a uma situação de 
crise.

CARACTERÍSTICAS DE UMA CRISE  

• Ativos signifi cativos sob ameaça 
humanos, ambientais, económicos

• Há pouco tempo disponível para responder 
só estão disponíveis informações parciais e não verifi cadas no início da crise

• O evento é caracterizado por considerável incerteza 
os processos de rotina diária são concebidos para gerir incidentes, e não crises

• O evento não pode ser contido e retifi cado sem medidas extraordinárias 
quanto mais esperarmos para reagir, maiores serão as consequências

Para mitigar o impacto de uma crise, deve ativar a sua Equipa de Gestão de Crises (EGC).
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OS 2 OBJETIVOS PRINCIPAIS DA EGC 

A segurança dos seus fiéis e equipa é a prioridade. Dê-lhes o apoio necessário.

Depois da segurança estar assegurada, tome as medidas adequadas para voltar às suas operações comunitárias. 
Isso desenvolverá o processo de resiliência dos seus fiéis e fortalecerá a Comunidade como um todo.

FAÇA PARTE DA EGC  
Hoje, mais do que nunca, a sua Comunidade precisa de si!

Reforce a preparação e as capacidades da sua Comunidade para lidar 
com qualquer

Contacte a sua liderança para oferecer a sua experiência e talento. 
Faça parte da equipa de gestão de crises da sua Comunidade.

A sua Comunidade ficará mais segura e mais forte graças ao seu 
empenho.

 

AS FUNÇÕES ABRANGIDAS PELA EGC 

EQUIPA DE GESTÃO DE CRISES

Salve a vida
De volta à rotina
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E O SASCE é um projeto de várias camadas, financiado pela Comissão Europeia, para aumentar a segu-

rança dentro e em redor dos locais de culto, bem como dentro e entre as comunidades cristã, budis-
ta, muçulmana e judaica. Construir e expandir as boas práticas recomendadas pela Comissão para a 
proteção dos espaços públicos, mas também contando com o conhecimento e a experiência de comu-
nidades bem organizadas e grupos de segurança.

As quatro organizações parceiras oferecem conteúdos para os Líderes das Comunidades, Membros 
e Funcionários da Comunidade (ferramentas básicas de segurança, sensibilização sobre segurança, 
gestão de crises). Posteriormente, criará uma rede de coordenadores sobre a utilização destes conteú-
dos e, em seguida, divulgá-la-á através de formações, sessões de esclarecimento dentro e em redor das 
comunidades, bem como campanhas de comunicação mais amplas em toda a Europa.

O projeto também pretende aumentar a confiança e cooperação entre a sociedade civil e as autoridades 
nacionais, facilitando canais formalizados de comunicação entre a liderança da comunidade e as auto-
ridades públicas.

Esperamos que este seja o início de um processo de longo prazo de cooperação inter-religiosa sobre 
segurança, que terá efeitos muito positivos para as nossas comunidades, nos Estados-Membros da UE 
e outros.
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As opiniões expressas são da responsabilidade do autor (dos autores) e não podem ser consideradas uma tomada de posição oficial da 
Comissão Europeia. A Comissão Europeia, ou qualquer pessoa agindo em seu nome, não pode ser responsabilizada pela utilização que 

possa ser dada às informações abaixo apresentadas.
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