
Estimado Comerciante

A economia local e a identidade da cidade devem muito ao comércio de rua. 
Com o Programa de Revitalização do Comércio, temos procurado valorizar, 
dinamizar e qualificar o nosso comércio de proximidade.  
É a pensar em si e na segurança do seu estabelecimento que o alertamos 
para boas práticas que não deverá descurar, a bem do seu negócio.
Queremos comércio seguro, numa cidade segura!

O Presidente

CONSULTE AQUI ESTE FOLHETO
cm-funchal.pt

Paulo Cafôfo

Comércio Seguro

contactos úteis
Número de emergência

CMF - Balcão do Investidor 
Praça do Município
balcao.investidor@cm-funchal.pt
facebook.com/balcaodoinvestidor

Julgados de Paz 
Rua dos Ilhéus n.º 1 C
correio.funchal@julgadosdepaz.mj.pt
Em caso de conflito, entre comerciante e fornecedor,
opte pela Resolução Alternativa de Litígios.

ACIF
Rua dos Aranhas, 26 
geral@acif-ccim.pt

PSP - polícia de segurança pública
291 208 400
psp.pt
facebook.com/policiasegurancapublica

proteção civil municipal
291 200 930
Avenida Calouste Gulbenkian, n.º 15
smpc@cmt-funchal.pt
cm-funchal.pt/pt/serviços/proteção-civil
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https://www.facebook.com/policiasegurancapublica/
http://www.psp.pt/Pages/defaultPSP.aspx
http://www.cm-funchal.pt/pt/servi%C3%A7os/prote%C3%A7%C3%A3o-civil
https://www.facebook.com/balcaodoinvestidor/
http://www.cm-funchal.pt/pt/


Tenha portas e janelas sólidas, um fecho extra colocado em todas 
as portas e janelas, nunca é demais

Não deixe as chaves em qualquer lado. Fazer o 
molde de uma chave é tarefa fácil para um 
ladrão com experiência

Diversos sistemas de alarme podem oferecer-lhe segurança e 
garantir-lhe noites mais tranquilas e um período de férias menos 
preocupado

Se tem sistemas de alarme ou vigilância, 
coloque cartazes a anunciar que os tem 

Um bom cofre facilita a sua vida e dificulta a 
do ladrão

Os ladrões gostam de cantos escuros e de prateleiras e montras 
atravancadas

Uma arrumação adequada das prateleiras pode melhorar a 
vigilância

Colocar os artigos mais valiosos perto dos locais de atendimento 
facilita também a vigilância

Combine com o comerciante seu vizinho para apoiarem-se mutua-
mente na vigilância do outro estabelecimento. A propósito, tem o 
nº de telefone das lojas vizinhas?

Comerciante
O seu espaço comercial não tem valor apenas para si, é 
importante também para nós. Por isso torne a vida difícil 
ao ladrão, com estes conselhos:SR.

Para mais informações consulte o site 
www.ipma.pt

Informação em atualização

Não se prevê nenhuma situação meteorológica de risco

Situação de risco para determinadas atividades dependen-
tes da situação meteorológica. Acompanhar a evolução das 
condições meteorológicas

Situação meteorológica de risco moderado a elevado. 
Manter-se ao corrente da evolução das condições meteoro-
lógicas e seguir as orientações da Proteção Civil

Situação meteorológica de risco extremo.
Manter-se regularmente ao corrente da evolução das 
condições meteorológicas e seguir as orientações da Prote-
ção Civil

Participe a ocorrência às autoridades imediatamente 
e comunique as suas observações

Não chame a atenção dos ladrões contando ostensivamente as 
receitas obtidas

Precisa de notas de 20 Euros para fazer troco? Claro que não...

Retire sistematicamente da caixa as notas maiores, 
guardando-as em local mais seguro como, por exem-

plo, num cofre

  Ao fim do dia, aquando do fecho da loja, esvazie a 
caixa e deixe-a com as gavetas abertas

Não revele onde está o botão de alarme

Mude as rotinas...

Caso seja assaltado

Quando costuma esvaziar a caixa

Onde costuma guardar quantias elevadas

    Não oponha resistência

Procure manter a calma e não discutir

Anuncie todos os seus movimentos e avise o assal-
tante no caso de estar à espera de alguém

Caso tenha alarme, faça-o soar apenas se não 
lhe trouxer riscos

Observe o assaltante, tomando mentalmente nota 
do seu aspecto físico, corpulência, vestuário e calçado, 

tipo de arma e comportamento

atenção aos fenómenos naturais - avisos meteorológicos 

Os avisos são emitidos de acordo com 
critérios de emissão nas seguintes 
situações: vento forte, precipitação 
forte, queda de neve, trovoada, frio, 
calor, nevoeiro persistente e agitação 
marítima.

https://www.ipma.pt/pt/index.html

