
ALENTEJO

Consultório de Segurança:

Vila Berta, 7 – R/C Esq. - 1170-400 Lisboa 

Tel. 218 844 100 | apsi@apsi.org.pt | www.apsi.org.pt 

17 a 22 outubro de 2019

O Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores financia este projeto que leva 
a APSI ao Alentejo, para realizar diversas atividades dedicadas ao tema da Segurança Infantil. 
Todas as ações são abertas ao público e gratuitas.

Ação de aconselhamento para famílias sobre a escolha e utilização de artigos e produtos para crianças,
como por exemplo, brinquedos, carrinho de passeio, cama, cadeirinha automóvel, capacete, braçadeiras,
cancelas, etc.

ÉVORA                                                             18 outubro > Centro Comercial Plaza, das 18h00 às 22h00

PORTALEGRE                                                       21 outubro > Hipermercado Continente das 18h00 às 22h00

ÉVORA                                                     17 outubro > CIM Alentejo Central, das 09h00 às 17h00

PORTALEGRE                                                                  21 outubro > CIM Alto Alentejo, das 09h00 às 17h00

1-Segurança na Escola e nos Espaços de Jogo e Recreio (07h00): 

ÉVORA                                                                               18 outubro > CIM Alentejo Central, das 09h00 às 12h30

PORTALEGRE                                   22 outubro > CIM Alto Alentejo, das 09h00 às 12h30

2-Segurança em Casa (03h30):

ÉVORA                                                                                         18 outubro > CIM Alentejo Central, das 13h30 às 17h00

PORTALEGRE                                                                                     22 outubro > CIM Alto Alentejo, das 13h30 às 17h00

3-Segurança Rodoviária (03h30):

Workshops de Segurança Infantil:
Workshops para profissionais de diversas áreas sobre algumas temáticas da segurança infantil.
Estes workshops têm um número limitado de participantes e necessitam de inscrição prévia.

Aulas de Segurança:
Ações de sensibilização para alunos do 3º e 4º ano sobre a importância da correta utilização dos 
equipamentos de proteção pessoal (cinto/cadeira/banco, capacete, braçadeiras, coletes salva vidas), 
bem como da adoção de comportamentos seguros na rua e nas atividades de lazer.

ÉVORA                                                                             19 outubro > Centro Comercial Plaza, das 10h00 às 17h00

PORTALEGRE                                                                             20 outubro > Hipermercado Continente das 10h00 às 17h00

ÉVORA                                                                              17 e 18 outubro > Escolas de 1o Ciclo, das 09h00 às 16h00

PORTALEGRE                                                                      21 e 22 outubro > Escolas de 1o Ciclo, das 09h00 às 16h00

Centro de Verificaçao de Cadeirinhas:
Técnicos especializados da APSI verificam se os sistemas de retenção para crianças (SRC) estão 
adequados às crianças presentes e corretamente instalados. Corrigem erros na instalação e utilização e, 
se necessário, orientam na escolha do SRC mais adequado.


