CONTACTOS ÚTEIS
Em caso de necessidade poderá contactar o Gabinete de Emergência Consular em Lisboa (atendimento 24h/7) através dos telefones
+351 707 202 000 ou +351 961 706 472 ou do endereço eletrónico
gab.emergencia@mne.pt.
Na Embaixada de Portugal em Brasília foi ainda criado um serviço de
emergência consular exclusivamente vocacionado para o Campeonato
do Mundo FIFA 2014, que poderá ser contactado através do número
+55 61 9823 4983.

CAMPEONATO DO MUNDO
DE FUTEBOL 2014

Outros contactos úteis

FPF/Diogo Pinto

Emergência Médica - SAMU
(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) – 192
Bombeiros – 193
Polícia de Transito (DETRAN) – 154
Polícia Militar – 190
Polícia Civil – 197
Defesa Civil – 199

FORTALEZA
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RECIFE

NATAL

SALVADOR

RIO DE JANEIRO

BELO HORIZONTE

CUIABÁ

Hospital Roberto dos Santos
Rua Direita do Saboeiro, s/nº
Cabula
(71)3387-3429

Hospital João XXIII
Av. Prof. Alfredo Balena, 400
Santa Efigênia Belo Horizonte
(31) 3239-9200

BRASILIA

Hospital de Base do Distrito Federal
Setor Médico-Hospitalar Sul (SMHS)
Área Especial - Q. 101
Brasília – DF
(61) 3315-1200

PORTO ALEGRE

Grupo Hospitalar Conceição
Av. Francisco Trein, 596
Cristo Redentor, Porto Alegre
RS, 91350-200
(51) 33574324

Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel
Estrada BR 101, Km 0, Lagoa Nova
CEP: 59.064-901 - Natal/RN
(84) 3232-5138 / 5139
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Hospital Getúlio Vargas
Hospital da Restauração
Rua Dona Maria Augusta Nogueira,
519, Bongi
(81) 3181.5400 // 0800.286.2828

Hospital Pronto Socorro
Dr. João Lúcio Pereira Machado
Av. Cosme Ferreira, 3775
Manaus - AM, 69085-015
(92) 3647-1750

Hospital Miguel Couto
Hospital Albert Schweitzer
Rua Nilópolis, 329 - Realengo,
Rio de Janeiro, 21720-040
(21) 2333-4760
Hospital Pronto Socorro
Municipal de Cuiabá
Av. General Vale, 192
(Bandeirantes) CEP:78010100
(65) 3617-7812

FPF/Diogo Pinto

Hospital José Frota
Rua Barão do Rio Branco,
1836 /Centro - Fortaleza – CE
(85) 3255-5000

FPF/Diogo Pinto

REDE DE HOSPITAIS:

SÃO PAULO

Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo
Casa de Saúde Santa Marcelina
Rua Dr. Cesário Mota Júnior,
112, Vila Buarque,
São Paulo, 01221-020
(11) 2176-7000

CURITIBA

Hospital do Trabalhador
Av. República Argentina,
4406 - Novo Mundo, Curitiba
PR, 81050-000
(41) 3212-5700

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Para informações adicionais sobre o Brasil (situação de segurança
nas cidades e locais onde decorrerão os jogos, rede de cuidados de
saúde, de transporte e outros assuntos), deverá consultar os
Conselhos aos Viajantes para aquele país no Portal das Comunidades Portuguesas (www.secomunidades.pt) e o Guia do Adepto
no mesmo Portal ou no sítio de Internet da Embaixada de Portugal
em Brasília (www.embaixadadeportugal.org.br).

BRASIL

SECRETÁRIO DE ESTADO DAS
COMUNIDADES PORTUGUESAS

DIREÇÃO GERAL
DOS ASSUNTOS CONSULARES
E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS

ANTES DE PARTIR PARA O BRASIL
Se pretende deslocar-se ao Brasil para assistir aos jogos do Campeonato do Mundo FIFA 2014, deverá, antes de partir, assegurar-se de
que estão cumpridas algumas medidas e procedimentos que
poderão facilitar a sua viagem:
• Não parta sem garantir:
 A validade do seu passaporte por um prazo mínimo de 6
meses, único documento de viagem válido para o Brasil;
 Os bilhetes para os jogos que pretende assistir;
 O alojamento e meios de transporte no Brasil;
 O envio de um e-mail para o Gabinete de Emergência do Ministério dos Negócios Estrangeiros (gab.emergencia@mne.pt), onde
poderá fornecer detalhes da sua viagem e, entre outros dados,
indicar o nome de um familiar ou amigo a ser contatado em
situação de emergência;
 Viagens organizadas e devidamente preparadas por operadores turísticos (consulte a sua agência de viagens e, de
preferência, viaje sempre acompanhado);
 O cumprimento dos requisitos das autoridades brasileiras
para entrar no país
(www.consulado-brasil.pt/visto_turis.htm);
• Faça um seguro de viagem e verifique se o mesmo oferece
cobertura médica adequada a qualquer necessidade urgente
de cuidados médicos, e que de preferência englobe repatriações médicas sanitárias;
• Informe-se sobre as precauções de higiene e as condições
médico-sanitárias relativas ao local concreto de destino,
designadamente sobre as vacinas recomendadas (febre
amarela) e a profilaxia para a malária. Consulte o seu médico
e/ou efetue uma consulta do viajante.
• Informe-se sobre a rede de comunicações e as medidas de
segurança;
• Informe-se junto do seu banco sobre qual é a instituição
bancária congénere no Brasil onde se poderá deslocar em
caso de necessidade. Nem todos os bancos brasileiros têm
capacidade para aceitar cartões estrangeiros de débito e
crédito e alguns serviços online (por exemplo, de companhias
aéreas brasileiras) não aceitam cartões estrangeiros;
• Garanta que o seu passaporte é carimbado à chegada, pois,
caso não o seja, poderá ser autuado à saída;

Para mais informações e conselhos úteis consulte o sítio na
Internet
da
Embaixada
de
Portugal
em
Brasília
(www.embaixadadeportugal.org.br) e os Conselhos aos
Viajantes
no
Portal
das
Comunidades
Portuguesas
(www.secomunidades.pt/web/guest/listapaises/BR).

ENQUANTO ESTIVER NO BRASIL
DEVERÁ TER PRESENTE AS
SEGUINTES RECOMENDAÇÕES:
• Deverá sempre fazer-se acompanhar do original do seu passaporte,
único documento de identificação que será aceite pelas autoridades brasileiras. Mantenha uma cópia do passaporte e os originais
dos restantes documentos em local considerado seguro, circulando
com fotocópias destes.
• Evite viajar de noite. Nunca ande a pé sozinho ou em áreas isoladas
e/ou mal iluminadas;
• Ao utilizar o cartão de crédito ou de débito, certifique-se que nunca
o perde de vista e exija que a transação seja feita na sua presença;
• Caso necessite de utilizar as caixas automáticas (Multibanco), opte
por o fazer durante o dia e em máquinas situadas em locais com
muito movimento (ex: centros comerciais, bancos). Evite levantar
dinheiro sozinho.
• Evite circular com grandes quantidades de dinheiro, jóias ou
valores. Use um local considerado seguro para guardar valores;
• Utilize apenas os transportes públicos, sobretudo táxis, devidamente certificados. Não recorra a meios alternativos, nem aceite
nem dê boleias;
• Quando conduzir e testemunhar qualquer atividade suspeita não
pare a viatura e contacte imediatamente a Polícia Rodoviária
(154);
• Mantenha sempre as portas do carro trancadas, janelas fechadas e
os seus bens fora de vista, sobretudo junto a semáforos, com a
viatura pronta a iniciar a marcha;
• Não reaja às indicações de outros condutores ou transeuntes de que
algo de errado se passa com a sua viatura. Na dúvida, dirija-se de
imediato à estação de serviço ou esquadra de polícia mais
próximas;

BRASÍLIA

• Em caso de avaria/acidente, contacte de imediato os serviços de
emergência (SAMU n.º 192 ou Bombeiros n.º 193) e/ou a companhia
de aluguer do seu automóvel.
• Na estrada evite parar para dar ou pedir informações (exceto nas
estações de serviço ou esquadras de polícia);
• Respeite as recomendações das forças de segurança brasileiras e
não participe em manifestações;
• Circule no perímetro dos centros urbanos e áreas turísticas e evite
deslocar-se a áreas identificadas como inseguras ou degradadas e a
favelas;
• Tenha sempre presente os cuidados necessários para prevenção de
doenças sexualmente transmissíveis;
• Em caso de assalto NUNCA ofereça resistência nem efetue
movimentos bruscos ou fora da visão do(s) assaltante(s).
• Se visitar estabelecimentos de diversão nocturna ou bares vigie as
suas bebidas, de forma a garantir que não é introduzida qualquer
substância por terceiros.
• Verifique a credibilidade das empresas de diversão e turismo que o
abordarem.

NOS DIAS DOS JOGOS:
• Leve consigo o bilhete de ingresso e o original do seu passaporte pois
será exigida a apresentação de ambos à entrada dos estádios.
• Nas imediações de cada estádio onde irão decorrer jogos da Seleção
Nacional, estará instalada uma equipa móvel de apoio e proteção
consular portuguesa, devidamente identificada, que poderá prestar
auxílio em caso de necessidade. Portugal dispõe ainda de postos
consulares em todas as cidades-sede dos jogos, aptos para atender
os cidadãos.
• Elementos da Polícia de Segurança Pública de Portugal, devidamente
identificados, estarão dentro e fora do estádio para apoio aos
adeptos portugueses durante os jogos da Seleção Nacional.
Contacte-os, em caso de necessidade;
• Procure chegar cedo aos estádios, de forma a evitar grandes aglomerações de pessoas.
• Cumpra as indicações policiais de circulação pedonal nas imediações
dos estádios e esteja atento ao sector correspondente ao seu
bilhete;
• Se estiver inserido num grupo, mantenha o contacto visual e a
proximidade com o mesmo, bem como números telefónicos de
contacto sempre disponíveis;
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