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GUIA POLICIAL PARA ESTRANGEIROS A VISITAR VARSÓVIA
Data publikacji 25.05.2012
O presente guia foi elaborado visando a segurança dos estrangeiros a visitar a cidade capital da Polónia, Varsóvia.

I. SEGURANÇA PESSOAL
No caso de emergência, é aconselhável realizar uma chamada telefónica gratuita para o NÚMERO DE EMERGÊNCIA
112, atendido em duas línguas, polaca e inglesa.
Para além disso, na Polónia funcionam, igualmente, outros NÚMEROS DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA:
Emergência médica / Ambulância tel. 999
Bombeiros
tel. 998
Polícia
tel. 997
Polícia Municipal
tel. 986
As chamadas para os números acima indicados são gratuitas, tanto dos telefones particulares como das cabines
telefónicas urbanas. Marque o número e aguarde a ligação. A repetição do número marcado prolonga o tempo de
espera. Após obter a ligação com o número 112, o operador encaminhará a chamada para os serviços competentes,
dependendo do caso concreto.
UMA CHAMADA DE EMERGÊNCIA deve ser curta, concreta e concisa. Deve conter informações sobre:
Local do incidente (por exemplo: ponto característico, no caso de impossibilidade da leitura do nome da rua),
Tipo de incidente (por exemplo: assalto, agressão, roubo, colisão ou acidente rodoviário)
Dicionário:
-

Roubo / Furto,
Assassínio / Homicídio ,
Violação,
Briga / Agressão,
Colisão / Acidente rodoviário,
Arrombamento,
Roubo de veículo,
Fraude,

Nome da pessoa denunciante do crime ou incidente (nome, apelido, número de contacto)

II. SEGURANÇA RODOVIÁRIA
Na Polónia vigora a regra da circulação pelo lado direito. As viaturas que circulem nas ruas das cidades, devem ter
as luzes médias acesas, todo o ano, 24 horas por dia.
Condutores e passageiros (incluindo os do banco traseiro) devem utilizar cintos de segurança.
Durante a condução pode-se utilizar telemóveis apenas através de kit mãos-livres. A utilização do telemóvel em mão,
pelo motorista, durante a condução, é proibida.
No território da Polónia, o carro deve ser obrigatoriamente equipado com: extintor e triângulo sinalizador. A falta do

equipamento em apreço é penalizada com coima.
Crianças até 1,50 m de altura deben ser transportadas em cadeiras homologadas.
No território da Polónia é proibido conduzir alcoolizado ou sob inﬂuência de outras substâncias de acção semelhante. A
taxa de alcoolemia permitida no sangue do condutor não pode exceder 0.2 permilagem. Os aparelhos policiais
medem o resultado em mg/l no ar expirado e, portanto, a taxa de alcoolemia permitida indicada pelo aparelho não
pode exceder 0.1 mg/l, o que corresponde mais ou menos a 0.2 permilagem.
A carta de condução estrangeira ou internacional é válida no território da Polónia durante 6 meses a partir da data de
entrada no país. Após este período é preciso passar o exame nacional (o exame exige conhecimento de língua
polaca).
LIMITES DE VELOCIDADE PERMITIDA:

III. ESTACIONAMENTO E PARAGEM DE VIATURAS
Em Varsóvia os carros estacionam-se nos lugares destinados a este ﬁm, nomeadamente, nos parques de
estacionamento urbanos e residenciais, vigiados e não vigiados.
Além disso, em Varsóvia existem zonas de estacionamento pago sem vigilância, obrigatórias nos dias úteis, de

segunda à sexta-feira, das 8h00 às 18h00. Os pagamentos efectuam-se nos parquímetros ou através dos passes
sociais emitidos pela Autoridade de Transporte Urbano de Varsóvia ou através da mensagem sms enviada do
telemóvel. O bilhete de estacionamento coloca-se no lugar exposto, no vidro de frente, dentro da viatura.
ATENÇÃO: os funcionários dos parques de estacionamentos não estão autorizados a receber pagamentos!
A paragem de viaturas é possível nos sítios indicados, de acordo com informações colocadas nos sinais de trânsito.
É proibida a ocupação dos lugares de estacionamento para deﬁcientes e sinalizados com “envelope”, tal como o
estacionamento nos portões ou acessos às residências e às garagens.

IV. UNIFORME POLICIAL E ESPÉCIME DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE
O funcionário policial em serviço veste uniforme.

Carros de polícia (carros de patrulha) são de azul escuro e azul acinzentado, com sinalização “POLICJA”.
Todos os policias possuem um crachá.

V. AUTORIDADE POLICIAL:
Os agentes policiais têm direito a, por exemplo:
Efectuar controle documental para veriﬁcar identidade ,
Deter pessoas que, de forma evidente, criem risco às pessoas, à saúde humana e aos bens pessoais.
Realizar vistoria corporal e controlo de bagagem em caso da existência da suspeita justiﬁcada de ter sido
cometido um acto proibido.

VI. POLICE ADVICE
Proteja a sua propriedade:
Não leve a carteira com documentos e dinheiro nos bolsos externos do seu vestuário, porque pode ser vítima
dos carteiristas,
Proteja o telemóvel contra a possibilidade de esticão, não deixe bagagem pessoal desprotegida,
Não deixe dentro da viatura documentos, computador portátil, GPS, nem telemóvel,
Lembre-se de fechar a viatura
ATENÇÃO: Informe a Polícia em caso de extravio dos bens na sequência de roubo ou roubo com
arrombamento!
Proteja a sua segurança:
Não se socialize com pessoas desconhecidas (não entre em conhecimentos ocasionais)
Utilize apenas carros registados com símbolo TAXI
À tarde e à noite evite lugares mal iluminados, ruas laterais, parques e largos.

Troque dinheiro apenas em bancos e cambistas
ATENÇÃO: Se se tornar vítima de assalto, roubo ou agressão em Varsóvia, utilize o número de emergência
112 ou apresente-se pessoalmente na Esquadra da Polícia localizada na rua Wilcza 21.
Um agente policial ou um procurador receberá a notiﬁcação (devia ser por escrito) sobre o crime cometido.

VII. LEMBRE-SE:
1. Em Varsóvia, o consumo do álcool, nos lugares públicos, é proibido (parques, praças, largos, ruas). Essa regra
não se aplica às esplanadas dos bares, cafés e restaurantes).
2. O tráﬁco de drogas e outras substâncias psicoactivas é proibido.
3. É ilícito ter arma sem licenciamento obrigatório.
4. É proibido distribuir e ver pornograﬁa infantil.

