
Casa +Segura

A nossa casa é o local onde nos sentimos mais seguros, mas 
também onde acontecem muitos acidentes, sobretudo com 
crianças, que podemos  evitar através de alterações muito simples 
e fáceis de implementar, nomeadamente ao nível dos ambientes e 
dos produtos que utilizamos.

A APSI pretende ajudar todas as famílias a garantirem um 
ambiente mais adaptado às suas crianças, que proporcione maior 
tranquilidade aos adultos, através de um serviço especializado, 
acessível e com soluções à medida das suas necessidades.

O serviço Casa +Segura é uma consulta domiciliária para avaliação 
de risco de acidente, realizada online e com recurso a  vídeochamada. 

Sem sair de sua casa e num único dia, os técnicos especialistas da 
APSI ajudarão a identificar as situações que envolvem maior risco 
de acidentes (dos mais frequentes aos mais graves) com crianças, 
na sua casa e as estratégias de prevenção mais eficazes.

No final ser-lhe-ão propostas soluções fáceis de implementar e de 
eficácia amplamente comprovada para cada tipo de acidente, quer 
sejam quedas, queimaduras, intoxicações, entre outros.

Avaliação Online de Risco de Acidente em Casa



Sabia que 80% dos acidentes em casa podem ser evitados?

Para isso é necessário:
•Adaptar a casa ao número e idade das crianças
•Reorganizar os espaços
•Escolher produtos adequados e utilizá-los de forma correta

Não confie apenas na sua capacidade de vigilância, pois esta 
estratégia é a mais falível.

  

O Casa +Segura é um serviço único e
individualizado, com aconselhamento à 
medida por especialistas com mais de 20 
anos de experiência. Poupe tempo, invista o 
seu dinheiro em estratégias eficazes e evite 
futuros acidentes!

Preencha o formulário e marque a sua avaliação online!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I5arGK9iHU2dyCLat1d6ZdnH4CweE1ZEihQCwFiTrE1UQzM2TTVaV0ZOSExEODhPUklYTUhUUTBEUS4u&wdLOR=c5AF4CE0C-84F8-49B0-8887-739B58067AAE


Light
1 hora
35€*

Observação da casa a par de 
conversa com a família para 
avaliação de risco de acidente:

•Segurança geral
•Cozinha e zona de refeições
•Casa de banho
•Quarto da criança

Proposta oral de alterações 
com estratégias de eficácia 
comprovada para maior 
segurança em casa.

Standard
1h15
50€*

Observação da casa a par de 
conversa com a família para 
avaliação de risco de acidente:

•Segurança geral
•Cozinha e zona de refeições
•Casa de banho
•Quarto da criança

Resumo escrito das alterações 
gerais propostas.

Premium
1h30
60€*

Observação da casa a par de 
conversa com a família para 
avaliação de risco de acidente:

•Segurança geral
•Cozinha e zona de refeições
•Casa de banho
•Quarto da criança

Relatório detalhado das 
recomendações e alterações 
propostas para cada zona 
observada.

* Valores isentos de IVA.
* Nas consultas e observações que ocorram em horário pós-laboral ou ao fim-de-semana, o valor sofre um acrés-
cimo de 50%.
* A observação de outras divisões da casa e/ou espaços exteriores exige um orçamento adicional, de acordo com 
as dimensões e fotografias enviadas previamente.
* Torne-se sócio da APSI e beneficie das vantagens associadas. Desconto em todos os serviços e ações da APSI: 
10% no 1º ano de associado, 15% no 2º ano e 20% a partir do 3º ano.
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