Homes and Holiday Accommodation

Lock doors and close windows when going out and set the security alarm
Do not leave valuable items or keys on view through windows
When going out at night leave external and internal lights on in the
kitchen/lounge, hall and a bedroom
Beware of anyone observing you from outside. Do not leave valuables around
swimming pools when going inside.
If your car is parked in the driveway, ensure it is locked
Do not leaving keys to your property in obvious places such as under flower pots.
Do not leave tools, bikes etc in the garden. If practical keep them in a locked
outbuilding etc.
Keep outbuilding and swimming pool pump rooms locked.
Ask a neighbour to keep an eye on your property in your absence and inform the
GNR or PSP
Do not open your door to strangers, and
Report suspicious activities in your area to police
Look on our website for more information in our
www.safecommunitiesportugal.com

series

Residência e Casas de Férias

Feche todas as portas e janelas antes de sair e ligue o alarme;
Não deixe objetos de valor visíveis através das janelas;
Quando sair à noite, deixe as luzes exteriores acesas, bem como as luzes
interiores do hall de entrada, cozinha e um dos quartos;
Esteja atento a pessoas que o observem do exterior. Não deixe objetos de valor
ao redor de piscinas, quando se desloca para dentro de casa;
Se o seu veículo se encontrar estacionado nos acessos da residência, assegure-se
de que se encontra trancado;
Não deixe as chaves em sítios óbvios, como debaixo de vasos ou tapetes;
Não deixe ferramentas, bicicletas e outros objetos similares no exterior.
Mantenha-os guardados num anexo fechado/trancado;
Mantenha todos os anexos e casas de máquinas trancados;
Em caso de uma ausência prolongada, solicite a um vizinho que vigie a sua casa e
informe a PSP ou GNR desse facto;
Não abra a porta a estranhos;
Denuncie atividades suspeitas à polícia local.
Aceda ao nosso site para mais informações nas nossas séries
www.safecommunitiesportugal.com

