
GUIA DE 
SEGURANÇA EM 

HOTEL PARA 
VIAJANTES

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
Este guia prático foi desenvolvido apenas 
para fins educativos. Para mais informações 
contacte a International SOS.

Escolha o seu quarto a 
pensar na segurança.

Opte por um quarto:
• localizado no 2.º – 6.º andar.
• afastado do lobby ou de

áreas públicas.
• próximo de uma saída de

emergência.
• equipado com uma corrente

de segurança, trava e óculo
na porta.

• evite quartos com portas
comuns.

Pesquise o seguinte sobre o 
destino antes de viajar:
• ambiente cultural e do país;
• áreas a evitar, opções do hotel

e localização do hotel; e
• ameaças relacionadas com

criminalidade, terrorismo ou
catástrofes naturais.

SABER 
ANTES DE 
PARTIR

HOTEL QUARTO DE HOTEL

Sistemas de vigilância 
no lobby e à volta do 
recinto.

Escolha hotéis que possuem:

Acesso bem controlado 
à entrada principal.

Seguranças.

Capacidades de 
comunicação resilientes.

Funcionários 
multilíngues caso não 
fale a língua local.

Transfira a aplicação da 
International SOS Assistance 
em internationalsos.com



Verifique se os fechos 
nas portas e janelas 
funcionam dentro do seu 
quarto — e use-os.

Familiarize-se com os 
planos e percursos 
de evacuação de 
emergência.

Não partilhe o número do 
seu quarto.

Traga consigo e use uma 
cunha de porta.

Tenha sempre 
consigo um 
telemóvel carregado 
com acesso à rede 
local.

LOCALIZAÇÃO

Pesquise a área à volta do 
hotel. Evite áreas associadas 
a criminalidade elevada e 
manifestações.

Em zonas onde existem 
ameaças importantes devido 
a conflitos ou terrorismo, 
escolha um hotel afastado 
das ruas principais e de 
edifícios governamentais ou 
diplomáticos.

Considere a altura da sua 
viagem para evitar eventos ou 
manifestações potencialmente 
perturbadores.

SEJA VIGILANTE

Pendure o sinal “Não 
incomodar” do lado 
de fora da porta.

Em locais de risco 
elevado, deixe a TV 
e uma luz acesas.

Mantenha o número 
do seu quarto 
escondido.

QUANDO DEIXA 
O QUARTO

• passaporte, visto e
documentos de viagem;

• água;
• telemóvel e carregador;
• medicamentos;
• dinheiro de emergência;

e
• cartões de crédito.

PREPARE-SE PARA 
EMERGÊNCIAS

Tenha um pequeno saco de 
emergência com: 


