
 
 

 
 
 

02.Agosto.2011 
 
 

APAV apoia turistas vítimas de crime 
 
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima lança na próxima quinta-feira uma 
campanha de sensibilização e reforço do apoio a turistas vítimas de crime. 
 
 
Sofrer um crime num país estrangeiro coloca a vítima numa situação de especial vulnerabilidade, 
devido ao desconhecimento dos procedimentos judiciais e dos recursos de apoio disponíveis, às 
dificuldades de compreensão de outra língua e à normalmente curta permanência no país em 
que o crime foi cometido, o que dificulta a sua participação e o acompanhamento do processo. 
 
A APAV, através da UAVIDRE - Unidade de Apoio à Vítima Imigrante e de Discriminação Racial 
ou Étnica, tem a capacidade para dar resposta a este tipo específico de vitimação, prestando 
apoio jurídico, psicológico, emocional e social a quem seja vítima de crime. 
 
A APAV vai lançar uma nova campanha de sensibilização, dirigida aos turistas vítimas de crime. 
A campanha de comunicação, que terá maior visibilidade durante o mês de Agosto, foi 
desenvolvida em parceria mecenática com a agência McCann Erickson. A campanha terá 
expressão através de diversos materiais: spots TV, spots rádio, cartazes, imprensa, internet.  
 
Estes materiais têm como base o site helptouristvictims.org, desenvolvido com o apoio da Active 
Media, onde se encontra informação mais completa sobre a temática - dicas para viajantes, 
encontrar ajuda, direitos, etc. - disponível em três línguas (português, inglês e espanhol). 
 
Esta campanha resulta do Projecto “May I Help You?”, promovido pela APAV com financiamento 
da Comissão Europeia, e representa um primeiro passo na articulação da APAV com instituições 
da área do turismo e, particularmente, no sentido de reforçar parcerias com Embaixadas. 
 
A campanha terá o seu arranque com uma acção de rua, no próximo dia 4 de Agosto, quinta-
feira, de tarde, na Rua Augusta em Lisboa. Nesse momento será divulgada informação aos 
turistas e transeuntes sobre o apoio a vítimas de crime, além de dicas de prevenção. 
 
 
Site: 
http://helptouristvictims.org/ 

 
 

Para mais informações: 
21 358 79 00 | apav.sede@apav.pt 

 
 
 
 


