Driving and Car Parks

Lock doors and close windows when leaving your vehicle.
Park in your garage if you have one. If using a driveway keep the vehicle locked.
Always try to park in well-lit areas.
Do not obstruct other vehicles when parking.
When leaving a parked vehicle don’t leave anything on display.
Don’t keep valuable items or documents (except those required by law) in the
vehicle. Keep copies of vehicle documents separately.
When parked, tuck in wing mirrors and put the aerial down to discourage vandals.
Use an immobilizer or steering lock to help secure older vehicles.
Keep your vehicle keys in a safe place. Do not leave them in the ignition even for a
short period e.g. at a petrol station.
Remember do not drink and drive. Alcohol limit is 0.5g/l and this is strictly
enforced. 1.2g/l and over is a criminal offence

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

series

Condução e Parques de Estacionamento

Feche as portas e janelas quando sair do veículo;
Estacione sempre na garagem, se tiver essa possibilidade. Se estacionar nos
acessos à garagem ou residência, mantenha o veículo trancado;
Procure sempre estacionar em locais bem iluminados;
Quando estaciona, verifique se não se encontra a obstruir outros veículos;
Não deixe quaisquer objetos visíveis no interior do veículo;
Não mantenha objetos ou documentos de valor (exceto os exigíveis por lei) no
interior do veículo. Mantenha cópia dos documentos do veículo num local seguro;
Após estacionar, recolha os espelhos retrovisores e a antena, diminuindo a
probabilidade se serem vandalizados/danificados;
Em veículos mais antigos, faça uso de um imobilizador manual (pedais, volante,
manete de velocidades ou misto), aumentando a sua segurança;
Mantenha sempre as chaves do veículo em segurança. Nunca abandone o veículo
com a chave na ignição, mesmo por um período curto de tempo, como por
exemplo nos Postos de Abastecimento de Combustíveis;
Se beber não conduza. O limite admitido em Portugal é 0,49 g/l (0,19 g/l para
condutores com carta à menos de 3 anos) sendo alvo de frequente e rigorosa
fiscalização. Uma taxa de álcool acima de 1,19 g/l é considerado crime.
Aceda ao nosso site para mais informações nas nossas séries
www.safecommunitiesportugal.com

