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Conselhos Hiscox: como proteger a sua casa durante a época de Natal


É fácil esquecer o quão vulneráveis podem tornar-se as nossas casas nesta
época festiva. Damos alguns conselhos sazonais para manter os seus bens
sãos e salvos.

Todos nós já ouvimos as histórias de fusíveis sobrecarregados sob a pressão de uma
ambiciosa exibição de luzes de Natal, mas quais são os perigos mais subtis?
"As tempestades são, provavelmente, a maior ameaça para as nossas casas durante o
inverno", afirma Gareth Gwyn-Jones, diretor de sinistros de habitação da Hiscox. "Mas as

pessoas muitas vezes esquecem isso quando colocam as suas decorações de Natal ao ar
livre. No caso de uma tempestade, os enfeites mais pesados podem facilmente bater nas
janelas ou portas de vidro, partindo-as."
Ao decorar o exterior da sua casa, certifique-se de que fixa bem e corretamente os enfeites.
Caso se aproxime uma tempestade, traga os objetos mais pesados para dentro de casa até
que passe.
Secar a lenha
Nada é mais natalício do que uma lareira acesa na sala de estar. Se estiver a planear usar
lenha certifique-se de que está devidamente seca antes de colocá-la na lareira. A lenha tem
que ter um teor de água inferior a 20% antes de ser queimada, caso contrário irá causar um
acumular de creosoto na chaminé. O creosoto (ou creosote) é um composto químico
altamente inflamável que uma vez aceso pode rapidamente transformar-se num incêndio.
"É caso se ser muito cuidadoso com o que se queima", afirma Gareth Gwyn-Jones. Tipos de
madeira como o pinho precisam de ter sido submetidas a uma secagem de, no mínimo, seis
meses, enquanto variedades como o carvalho precisam de, pelo menos, um ano.
“Certifique-se de que contrata um limpa chaminés profissional no início da época para
certificar-se de que não há potenciais bloqueios.”
A árvore de Natal convida
Por mais tentador que seja empilhar presentes debaixo da árvore de Natal semanas antes
do grande dia, de acordo com Gareth Gwyn-Jones é melhor esperar até à noite anterior
para exibir os presentes. "Pode ter um aspeto festivo mas é um convite irresistível para
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ladrões oportunistas", afirma. "Isto torna muito mais fácil para alguém roubar tudo de uma
só vez. Porque não tentar esconder a maior parte dos seus presentes e só trazê-los para
fora mais tarde.”
Gareth Gwyn-Jones adverte igualmente contra a loucura de promover a agenda de Natal
nas redes sociais. "Se vai para fora durante o Natal não o promova no Facebook ou Twitter",
afirma. "É uma forma de informar facilmente outras pessoas da sua ausência."
"Em última análise, estas são todas boas práticas para adotar em qualquer época do ano",
conclui Gareth. "Mas numa época tão agitada do ano como o Natal, é especialmente
importante.”

Sobre a Hiscox
A Hiscox, companhia de seguros internacional especializada, tem sede nas Bermudas e está cotada
na London Stock Exchange. Do Grupo fazem parte três divisões principais – Hiscox London Market,
Hiscox UK e Europe e Hiscox International. Em Portugal a Hiscox é representada pela
Innovarisk, subscrevendo por conta desta seguros direcionados a proprietários individuais ou
empresariais de obras de arte e património de valor, bem como produtos de riscos profissionais para
profissionais das mais diversas áreas de atuação, da consultoria à administração de empresas. Mais
informações em http://innovarisk.pt/.
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