Proteção consular

UE, a tua salvação no estrangeiro
Estás a fazer a viagem dos teus sonhos. É provável que não tenhas pensado no que farias se as coisas corressem mal. Poderá nunca acontecer,
mas é melhor estar preparado.
Caso depares com dificuldades graves num país fora da UE que não
possua uma embaixada do teu país, podes obter ajuda na embaixada de
outro país da UE. É um direito teu enquanto cidadão da UE. Poderá, um
dia, ser a tua salvação.

COLMATAR AS LACUNAS

90 milhões
Número de viagens que os europeus fazem
anualmente para fora da UE.
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Número de países não pertencentes à UE em
quem todos os países da UE têm uma embaixada.
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7 milhões
Quase 7 milhões de cidadãos da UE visitam
ou vivem num local onde o seu país não tem
representação.
Poderá ser o teu caso

INTERVIR QUANDO AS COISAS CORREM MAL
Podes obter ajuda na embaixada de outro país da UE nas situações seguintes:

Perda ou roubo de passaporte ou cartão de
cidadão
A embaixada pode emitir títulos de viagem
provisórios.

Acidente ou doença grave
Os funcionários podem contactar os teus familiares
ou amigos caso sejas hospitalizado.

Crime, como um assalto ou agressão grave
Um representante da embaixada poderá
acompanhar-te à esquadra da polícia.

Morte
Os funcionários poderão ajudar a informar os
familiares mais próximos ou ajudar-te a registar um
óbito.

Prisão ou detenção
A embaixada pode fornecer informações sobre o
sistema jurídico local, ou ajudar-te a encontrar um
advogado.

Ajuda e repatriamento em caso de emergência
Por exemplo, em caso de catástrofe natural ou de
tumultos civis.

AJUDA FACILITADA EM TODO O MUNDO
Tu e os teus familiares recebem ajuda no terreno, em
qualquer parte do mundo, mesmo que o teu país não
esteja aí representado.
Beneficia do mesmo tratamento que os cidadãos do país
que te presta auxílio. Não há discriminação.

DICAS SIMPLES PARA VIAJAR DE FORMA SEGURA

Verifica se o teu país possui uma
embaixada ou consulado no país para
onde pretendes viajar
Consulta o sítio Web do Ministério dos
Negócios Estrangeiros do teu país e lê
os conselhos aos viajantes.

Não existe embaixada nem consulado?
Encontra a/o de outro país da UE na
Internet.

Toma nota do número do telefone.

A MINHA AVENTURA, A MINHA VIDA.

