Beaches

Unless needed, leave valuable items in your home or hotel safe.
In beach car parks, do not park in a place which may obstruct others.
No not leave valuable items in your car.
Take care that you are not observed placing items in the boot of your car –
beware of distraction crime.
Make sure you lock your car and leave no items on display. If alone, find a beach
space in view of others.
When paying for items, take money from a pocket rather than a wallet or purse.
Try to avoid packing and repacking valuable items, which will avoid small items
being lost in the sand.
If alone on the beach keep valuables in a bag and use this as a pillow.
If going for a swim, ask someone appearing trustworthy to keep an eye on your
belongings.
Avoid consuming large amounts of alcohol – not good in the sun and increases the
risk of crime if under the influence of drink.

Look on our website for more information in
www.safecommunitiesportugal.com

our series

Beaches - Praias

Salvo se for absolutamente necessário, deixe os seus objetos de valor em casa ou
no cofre do hotel;
Nos estacionamentos junto das praias, estacione de forma a não obstruir a
saída/entrada de outros veículos;
Não deixe objetos valiosos no interior do veículo;
Garanta que não é observado a colocar artigos na bagageira – esteja também
atento a distrações propositadas com o único intuito de facilitar a prática de um
crime;
Assegure-se que tranca todas as portas e janelas do veículo e que não se encontra
qualquer objeto à vista. Estacione junto de outros veículos e evite fazê-lo de forma
isolada.
Quando efetuar pagamentos retire o dinheiro de um dos bolsos, em vez de retirálo de uma carteira ou mala.
Evite guardar e utilizar os seus objetos de valor de forma repetitiva, o que poderá
evitar que os objetos de menores dimensões se percam na areia;
Se estiver sozinho na praia, mantenha os seus objetos de valor no interior de uma
mala/saco e utilize-o como almofada.
Se for nadar, solicite a alguém que lhe pareça de confiança, para guardar
temporariamente os seus pertences;
Evite consumir grandes quantidades de álcool na praia – poderá provocar
desidratação e aumenta o risco de poder ser vítima de um crime.
Aceda ao nosso site para mais informações nas nossas
www.safecommunitiesportugal.com

