In the Street

In the street carry your wallet in your front trouser pocket and handbag under
your arm with the start of the zip in front. Preferably wear your purse strap across
your body with the start of the zip in front of your chest.
Do not carry more credit cards and cash than are required.
If you need to carry a large sum of cash do not carry it in the same pocket or bag.
Do not display high value jewellery especially walking in crowded or dark places.
Do not hang handbags on the rear of chairs in crowded restaurants.
In markets avoid placing handbags or wallets on the stalls whilst selecting goods.
In supermarkets do not leave your handbag on a trolley.
In case of being bumped into in a crowded place make sure your valuables remain
in your possession.
Be alert for distraction crime whereby one person distracts you say asking your
time whilst another steals your property.
Keep records of model/serial numbers of valuable items such as cameras,
notebooks, tablets etc.
Ensure your insurance coverage includes theft of such items in public places.

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

series

Na Via Pública

Na rua, transporte a sua carteira num dos bolsos frontais das calças e bolsa de mão
debaixo do braço, com o início do fecho voltado para a frente. Preferencialmente use a
alça da bolsa cruzada sobre o corpo, com o início do fecho à frente do peito;
Não transporte mais cartões de crédito/débito e dinheiro, para além do necessário;
Se necessitar de transportar uma quantidade considerável de dinheiro, não o coloque
todo no mesmo bolso/mala/saco;
Não use joias de forma visível, especialmente em locais escuros ou de grande afluência
de pessoas;
Não pendure malas ou sacos de mão nas costas das cadeiras, especialmente em
restaurantes com muitos clientes;
Nos mercados, evite pousar a mala ou carteira nas bancadas enquanto aprecia os
artigos. Nos supermercados, não abandone a mala no carrinho de compras;
Se sentir um encosto/encontrão em locais de grande concentração de pessoas, verifique
se todos os seus bens se mantém na sua posse;
Tenha atenção a crimes de distração, em que alguém lhe solicita informações enquanto
outra pessoa lhe furta os bens;
Mantenha um registo atualizado acerca do modelo e números de série dos artigos de
maior valor, tais como telemóveis, máquinas fotográficas/filmar, computadores, etc;
Assegure-se que a cobertura do seu seguro abrange o furto em locais públicos.

Aceda ao nosso site para mais informações nas nossas séries
www.safecommunitiesportugal.com

