HÁ QUASE 3 DÉCADAS A OLHAR
PELA SEGURANÇA INFANTIL
A APSI foi fundada em 1992 como associação

privada, sem fins lucrativos e tem estatuto de

utilidade pública. É uma Instituição Particular

Somos a entidade em
Portugal que se dedica
de forma exclusiva à
prevenção de acidentes
com crianças e jovens,
de forma a reduzir a
mortalidade,
incapacidade e
gravidade dos acidentes
que podem, maioritariamente, ser evitados

de Solidariedade Social (IPSS), Associação de
Famílias e Associação de Defesa dos
Consumidores.

Sabia que
80% dos acidentes com
crianças e jovens podem
ser evitados com a
adoção de medidas de
prevenção

Promover a melhoria da qualidade de vida das
crianças e dos adolescentes, e assegurar a criação
de ambientes, espaços, produtos e oportunidades
onde todos possam viver, brincar e
desenvolver-se plenamente e de forma saudável,
no gozo total dos seus direitos, através da
informação, formação, investigação e
participação em processos de normalização e
regulamentação, com vista à criação de
ambientes saudáveis e seguros para todos, é a
missão da APSI.

Áreas em
que atuamos

Mobilidade & Segurança Rodoviária
Segurança na Água
Segurança em Casa
Segurança nos Estabelecimentos
Educativos
Segurança nos Espaços de Jogo e
Recreio, Desportivos e de Lazer

Segurança de produtos para crianças
Brincadeiras ao ar livre
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OLHAR COMEÇA POR

sensibilizar, divulgar, educar e intervir para a introdução de
boas práticas de Segurança Infantil no dia-a-dia de todos nós.
INVESTIGAR

Organizamos e colaboramos em estudos e
investigações nas diversas áreas da Segurança
Infantil, para um melhor conhecimento da
origem dos acidentes e da eficácia das medidas
de prevenção (ex.: estudos sobre transporte de
crianças no automóvel, segurança nos espaços
de jogo e recreio, balizas, andarilhos,
trampolins, acidentes em casa).

COOPERAR

Cooperamos e potenciamos o diálogo e as
relações de parceria com entidades nacionais,
europeias e internacionais em ações,
atividades, programas e projetos que visem a
prevenção dos acidentes ou a promoção da
segurança, da saúde, dos direitos da criança e
da defesa do consumidor.
Promovemos a união de esforços entre todos os
que devem, podem ou querem agir para
intervir nas áreas mencionadas.

PARTICIPAR NA ELABORAÇÃO DE NORMAS, REGULAMENTOS
E LEGISLAÇÃO
Atuamos a nível nacional e internacional na
definição de políticas e estratégias para a
prevenção e combate aos acidentes com crianças,
fomentando a discussão dos fatores de risco que
estão na sua origem;
Participamos na elaboração de normas,
regulamentos e legislação (grupos de trabalho,
pareceres técnicos);
Participamos a nível nacional e europeu em
processos de normalização (brinquedos e artigos
de puericultura, espaços de jogo e recreio,

equipamentos desportivos, piscinas e guardas
para edifícios);
Representamos e defendemos os direitos das
crianças, jovens, famílias e consumidores junto
das autoridades, agentes económicos,
comunicação social, entre outros;
Agimos enquanto grupo de pressão junto das
instâncias de decisão;
Denunciamos as práticas abusivas e as condutas
inadequadas que possam originar acidentes.
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OLHAR COM OLHOS DE VER
Crescer implica descobrir e correr riscos. Por vezes,
o resultado é apenas uma nódoa negra ou um
arranhão e tudo acaba bem. O pior é quando a
história não tem um final feliz.
Como adultos temos de avaliar os riscos e os
benefícios para promover ambientes seguros mas
estimulantes.
Disponibilizamos um conjunto de ações de
sensibilização, aconselhamento especializado e
consultoria em Segurança Infantil:

Sabia que
Os acidentes são o
maior problema de
saúde pública na
infância e adolescência,
com enormes custos
sociais e económicos
para o país

INFORMAÇÃO
Divulgamos informação sobre a prevenção de
acidentes para a família e profissionais,
através de publicações, campanhas, site, redes
sociais, comunicados de imprensa, entre
outros.

AÇÕES PARA FAMÍLIAS

Realizamos ações de sensibilização para

famílias (ex.: centros de verificação de
cadeirinhas, sessões de esclarecimento, clínicas
de segurança, workshops presenciais e online).

FORMAÇÃO PARA
PROFISSIONAIS
Organizamos ações de formação para
profissionais (motoristas e vigilantes de
transporte coletivo de crianças, profissionais de
saúde, profissionais de educação, arquitetos,
engenheiros, paisagistas, entre outros).

ACONSELHAMENTO TÉCNICO
Prestamos aconselhamento a famílias e
profissionais em diversas áreas da Segurança
Infantil (ex.: transporte de crianças no
automóvel, transporte coletivo de crianças,
espaços de jogo e de recreio, guardas em
edifícios, piscinas).

CONSULTORIA TÉCNICA
Realizamos consultorias técnicas de avaliação de
risco (ex.: espaços de jogo e recreio,
estabelecimentos educativos, produtos/artigos
para criança, entre outros) e de revisão e
elaboração de conteúdos.
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Sabia que
os acidentes são a
maior causa de
morte de crianças
e jovens em
Portugal

AS CRIANÇAS PRECISAM DO OLHAR
DE TODOS
As crianças têm maior dificuldade em prever o que lhes pode
acontecer e em avaliar o risco que correm. Cabe a todos os
adultos - familiares, profissionais - garantir que não há, nos
diferentes espaços e atividades, situações que ameacem a sua
segurança e bem-estar. Apesar de termos conseguido, ao longo
dos anos, reduzir de forma significativa o impacto dos acidentes
estes ainda têm um peso negativo considerável na saúde das
crianças.

Os números ajudam-nos a compreender onde o risco é maior e onde a nossa intervenção é
mais urgente.

Nº mortes por acidente 0 -19 anos (INE)

Nº internamentos 0 - 18 anos (ACSS)

2002

2007

2012

2015

338

135

63

73

14.001

6.642

5.179

5.082

Tabela 1 - Nº de mortes e internamentos por acidente, em 4 anos de referência
In APSI (2017). Relatório de avaliação 2017 - 25 anos de segurança infantil em Portugal, pág.4.

As mortes são apenas a “ponta do iceberg”.

73

mortes

1

5.082

70

internamentos

24.210

por cada criança que morre

muitas dezenas são internadas

332
e algumas centenas são assistidas

chamadas de 112 (crianças assistidas)
Grafico 1 - Nº total de mortes, internamentos e chamadas de 112 reencaminhadas para INEM,2015
In APSI (2017). Relatório de avaliação 2017 - 25 anos de segurança infantil em Portugal, pág.4.
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240

Acidentes Transporte
Afogamentos

32

asfixia/sufocação/estrangulamento

28

quedas

15

outros

13
9

forças mecânicas

7

eletric/radiac/temp/fumo/fogo

5

intoxicação

Grafico 2 - Nº total de mortes por acidente entre 2011 e 2015, dos 0 aos 19 anos - distribuição por tipo de acidente
In APSI (2017). Relatório de avaliação 2017 - 25 anos de segurança infantil em Portugal, pág.5.
até 1 ano
17

15 - 19 anos

1 - 4 anos
51

191

39

5 - 9 anos

48

10 - 14 anos
Grafico 3 - Nº total de mortes por acidente entre 2011 e 2015, dos 0 aos 19 anos - distribuição por faixa etária
In APSI (2017). Relatório de avaliação 2017 - 25 anos de segurança infantil em Portugal, pág.5.

0 - 4 anos

5 - 9 anos

15 - 18 anos

Total

(%)

484

1108

1876

3080

6548

26,4

Intoxicação

755

208

131

141

1253

5,0

Quedas

3351

4329

4517

3042

15239

61,5

Queimaduras (e acidentes com fogo/chamas

142

119

150

141

552

2,2

Afogamentos

60

27

51

28

166

0,7

Asfixia

366

28

19

12

425

1,7

Corpos estranhos

270

204

89

56

619

2,5

5428

6023

6833

6500

24784

21,9

24,3

27,6

26,2

Acidentes Transporte

Total

(%)

10 - 14 anos

Tabela 2 - Nº de internamentos por acidente, entre 2012 e 2016, dos 0 aos 18 anos - desagregado por idade e tipo de acidente
In APSI (2017). Relatório de avaliação 2017 - 25 anos de segurança infantil em Portugal, pág.7.
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PROJETOS E PARCERIAS

São vários os projetos e iniciativas que anualmente são desenvolvidos para promover a segurança, a
saúde, bem-estar, mobilidade, brincadeira ao ar livre e são também muitos os parceiros que
trabalham em conjunto com a APSI para os executar.

DIA NACIONAL DA SEGURANÇA
INFANTIL (DNSI) | 23 MAIO

SEMANA DA SEGURANÇA INFANTIL

Evento preconizado e organizado pela APSI desde
2017 que pretende colocar a segurança infantil na
agenda política e social, durante 1 dia.

Durante uma semana a APSI desloca-se a um
concelho ou região para dinamizar várias
ações, atividades e palestras que permitem
aumentar o conhecimento, alargar
competências e capacitar muitos
profissionais, famílias e crianças para a
prevenção de acidentes e promoção da
segurança infantil.

São dinamizadas, online e/ou presencialmente, um
leque variado de atividades com o objetivo de
promover momentos lúdicos, hábitos de vida
saudáveis, seguros e sustentáveis; garantindo o
direito ao brincar, de forma o mais livre possível, sem
correr riscos inaceitáveis.

ALTA SEGURA - TRANSPORTE DO
RECÉM-NASCIDO DESDE O 1º DIA DE VIDA

O Programa Alta Segura da APSI pretende dotar as
maternidades aderentes com recursos materiais e
técnicos para a implementação de um serviço de
apoio e aconselhamento a grávidas e famílias de
recém-nascidos. Existe desde 2011 na região do
Algarve e envolve neste momento 4 hospitais a nível
nacional.

SEGURANÇA... UM DIREITO DE TODOS

Um projeto que tornou mais acessível a
informação sobre prevenção de acidentes
com crianças e jovens, tendo como principal
enfoque as famílias mais expostas aos
acidentes e que, desta forma, pretendia
reduzir o impacto que a pobreza, o
desemprego e a exclusão social têm na
ocorrência dos acidentes.
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PROJETOS E PARCERIAS

RUAS DO BAIRRO, AMIGAS
DA CRIANÇA

Teve como objetivo identificar os principais
obstáculos à mobilidade autónoma e segura
das crianças e suas famílias e melhorar a sua
autonomia, acessibilidade e mobilidade no
espaço público, a par da promoção de uma
maior segurança na envolvente da escola e nos
percursos casa-escola.

SIGAPÉ - AUTOCARRO HUMANO

Pretende implementar "autocarros
humanos", com caráter regular e promover
uma mobilidade segura e suave nas
deslocações diárias. As crianças passam a
poder ir acompanhadas por amigos e adultos
voluntários que os conduzem por rotas
pré-estabelecidas até à sua escola. A
iniciativa promove o andar a pé e reduz o
número de automóveis à porta da escola.

BRINCAPÉ - CAMINHO,
BRINCO E PARTICIPO

BRINCAPÉ - COM TRALHA

Atualmente, a relação entre a criança e a cidade
encontra-se em risco. A confiança que as
famílias “depositam” na rua e nos vizinhos é
reduzida e as crianças estão impedidas de
brincar na rua. A brincadeira está cada vez mais
limitada às regras e aos espaços. Com o Brincapé
pretende alargar-se o tipo de brincadeira e os
espaços onde estas podem acontecer.

Na sequência da 1ª edição do Brincapé surge a
possibilidade de continuar a transformar
recreios e alargar esta transformação aos
espaços públicos, criando sinergias com o
comércio local para que este disponibilize a
“tralha” enquanto “brinquedo” que promove a
criatividade. Assim como já encontramos
bibliotecas de acesso livre na rua, queremos
encontrar tralha/brinquedos.

Orçamentos sob consulta e possibilidade de candidatura a fundos em parceria.
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INFORMAÇÃO

GUIA DIGITAL DE SEGURANÇA
PRODUTOS PARA CRIANÇAS

AULAS DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Este guia pretende ajudar as famílias a
escolher e comprar produtos para crianças,
que vão ao encontro das suas necessidades,
alertando para os cuidados a ter na sua
utilização, de forma a evitar ferimentos e
lesões graves.

Aulas para crianças do 1º e 2º ciclos sobre
segurança no ambiente rodoviário, onde são
abordados conceitos e estratégias que
permitem às crianças, enquanto peão,
passageiro ou condutor, estarem mais
protegidas quando se deslocam naquele espaço.

CAMPANHA DE PREVENÇÃO DOS
AFOGAMENTOS

UM SEGUNDO PODE DURAR PARA SEMPRE:
FILMES DIDÁTICOS PARA FAMÍLIAS

A Campanha de Prevenção de Afogamentos
tem como objetivo alertar a opinião pública
e também os órgãos de decisão para o grave
problema dos afogamentos nas crianças e
para a necessidade urgente de agir para a
sua redução. Realiza-se anualmente no
início da época balnear - meses com maior
registo de afogamentos.

A coletânea de filmes “Um segundo pode durar
para sempre” foi criada com o intuito de tornar
acessível a todas as famílias informação útil
sobre a prevenção dos acidentes mais graves e
frequentes com crianças.

E-COM 4 CHILDREN

Este projeto transnacional, financiado pelo Programa
Erasmus+ da Comissão Europeia, disponibilizou
recursos on-line de formação gratuita sobre comércio
eletrónico de produtos seguros para crianças, tais como
brinquedos, mobiliário infantil ou artigos de puericultura.
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INFORMAÇÃO

PUBLICAÇÕES

A APSI possui diversas publicações muito úteis para as famílias e para os profissionais, que abrangem
diversas temáticas da segurança infantil. Qualquer uma delas pode ser produzida a pedido, como uma
edição especial.
BROCHURAS ‘VALE A PENA CRESCER EM SEGURANÇA’

“Vale a Pena Crescer em Segurança” é uma
coletânea de três brochuras dirigidas às
famílias, que aborda as situações de maior
risco de acidente em cada fase de
desenvolvimento da criança – 1º Ano de Vida, 1
aos 3 Anos e 4 aos 6 Anos. Estas brochuras,
ilustradas com situações do dia-a-dia e
redigidas numa linguagem simples e acessível,
transmitem conselhos práticos e eficazes para
tornar mais seguros os ambientes frequentados
pela criança. Pretende-se ajudar os pais, e os
adultos em geral, a criar hábitos seguros desde
o primeiro dia de vida do bebé e ao longo da
infância, para que a prevenção se torne parte
integrante da sua rotina diária.

BROCHURAS ‘ABC DA SEGURANÇA I, II E III’

“ABC da Segurança” é uma coletânea de três
brochuras adaptadas a famílias com baixa
literacia e pouco domínio da língua portuguesa.
Estas brochuras reproduzem situações e
atividades do dia-a-dia das crianças, que retratam
os acidentes mais graves e frequentes em cada
etapa do desenvolvimento da criança - 1º Ano de
Vida, 1 aos 3 Anos e 4 aos 6 Anos, bem como, as
medidas para os prevenir. A transmissão da
informação é feita predominantemente através de
ilustrações que “falam por si” e que são de
entendimento fácil e imediato. A cada ilustração
está associada uma mensagem curta e simples
escrita em 3 idiomas (português, inglês e russo).

DÍPTICOS - ‘PEÃO’, ‘CICLISTA’, ‘TRANSPORTE COLETIVO DE CRIANÇAS’

Os dípticos são formatos simples que permitem
transmitir alguma informação de forma sintetizada, mais
acessível e sensibilizar para alguns comportamentos,
conhecimentos ou estratégias para uma maior segurança.
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INFORMAÇÃO

BROCHURA ‘CRESCER COM OS AVÓS EM SEGURANÇA’

“Crescer com os avós em
segurança” dá indicações
muito simples e fáceis de
implementar para evitar
os acidentes mais
frequentes ou mais graves
com crianças, desde o
nascimento até aos 6 anos,
quando as crianças ficam ao cuidado dos avós. A APSI
pretende ajudar os avós, e outros séniores da família,
a contribuírem para um crescimento saudável de
todas as crianças e para a sua autonomia gradual.

‘CONSULTAS DE SAÚDE INFANTIL – ORIENTAÇÕES
TÉCNICAS PARA A PREVENÇÃO DE ACIDENTES’

Esta publicação foi criada
com o intuito de
constituir um
instrumento de
referência para os
profissionais de saúde
sobre as temáticas a
abordar na área de prevenção de acidentes nas
diferentes consultas de saúde infantil.
É constituída por um conjunto de 10 Fichas Técnicas
estruturadas de acordo com a cronologia das
consultas de saúde infantil para idades-chave da
vigilância em saúde, desde o nascimento até aos 18
anos.
Pode ser adaptada para famílias e outros
profissionais (profissionais de educação,
profissionais da área social, ...).

‘A SEGURANÇA DA CRIANÇA NO AUTOMÓVEL
– A ESCOLHA DA CADEIRINHA ADEQUADA'

Este folheto
díptico, ilustrado
com imagens,
auxilia as famílias
na escolha da
cadeirinha mais
adequada para transportar as crianças no
automóvel, de acordo com as suas
características (idade, peso e altura), desde o
nascimento, até aos 12 anos.

SEGURANÇA DA CRIANÇA PASSAGEIRO
"PROFISSIONAIS MAIS INFORMADOS, CRIANÇAS
MAIS SEGURAS"

É um conjunto de 4
fichas informativas
sobre a segurança no
transporte da criança
no automóvel, que
congrega informação
essencial a transmitir
às famílias em diferentes fases do
crescimento.
As fichas abordam a segurança da grávida,
do bebé e das crianças até aos 12 anos,
enquanto passageiros de automóvel.
Inicialmente criadas para os profissionais de
saúde também é útil para agentes de
autoridade, motoristas e vigilantes do
transporte coletivo de crianças e vendedores
de puericultura
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AÇÕES PARA FAMÍLIAS

PARA GRUPOS
CENTROS DE VERIFICAÇÃO
DE CADEIRINHAS

Um espaço onde técnicos especializados da
APSI fazem uma “inspeção” aos sistemas de
retenção para crianças - SRC - e prestam
aconselhamento às famílias na área do
transporte no automóvel.
Estes profissionais validam a correta instalação
dos SRC e aconselham sobre o momento correto
para mudar a criança para a cadeira seguinte e
qual o sistema mais adequado.

CLÍNICAS DE SEGURANÇA

Em praias, jardins, centros comerciais, escolas
e outros espaços públicos recriam-se
“consultórios médicos” onde a criança é
medida e pesada e lhe é “receitado” o
equipamento de segurança apropriado para
andar de carro, de bicicleta ou nas atividades
aquáticas.
Outra possibilidade é, num contexto mais
informal, a dinamização de jogos que
permitem a reflexão sobre a importância dos
equipamentos de proteção pessoal e outras
medidas de segurança.

ATELIERS
Infantil que podem ser dinamizados em
escolas, jardins ou eventos.

Os ateliers são atividades, jogos, que permitem
abordar diferentes temáticas da Segurança

Normalmente jogos de outdoor que
permitem a grupos de crianças, num
determinado período de tempo, realizarem
uma atividade que, de forma lúdica, leva a
refletir e interiorizar conceitos relacionados
com o risco de acidente, mobilidade suave e
segurança infantil.
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AÇÕES PARA FAMÍLIAS

SIMULADOR DE EMBATE

Em eventos, jardins, escolas ou centros comerciais o
simulador de embate proporciona às crianças a
experiência de um embate a 7 km por hora.
Normalmente integrado numa Clínica de
Segurança ou num Atelier, permite refletir sobre a
importância do uso do cinto e dos sistemas de
retenção para crianças.

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO

As ações de sensibilização para famílias podem
decorrer em diferentes locais como espaços
comerciais, escolas, centros de preparação para o
parto, hospitais e espaços comunitários e online.
Os temas mais procurados são a segurança da
criança em casa e em viagem. As ações
normalmente têm a duração de 1 hora. Mas
também existem ações de 2h30 que abordam a
prevenção de acidentes, num âmbito mais
abrangente.

ACONSELHAMENTO TÉCNICO
VISITA DOMICILIÁRIA

VERIFICAÇÃO DE CADEIRINHA

A mudança de casa ou o nascimento de uma
criança normalmente levanta dúvidas na
forma como devem ser adaptados os espaços.

Para além dos Centros de Verificação de
Cadeirinhas, cada família pode solicitar o
apoio individualizado da APSI para validar a
adequação e correta utilização dos sistemas
de retenção para crianças, e receber
aconselhamento personalizado.

A APSI faz visitas domiciliárias para ajudar a
identificar e dar estratégias para reduzir o
risco de acidente em casa.
(Presencial ou Online, em formato de
“Consulta”)

(Presencial ou Online, em formato de
“Consulta”)
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FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS

FORMAÇÃO

São diversos os profissionais que têm influência e responsabilidade na segurança, saúde e bem-estar
das crianças.
Os profissionais de saúde, quer atuem ao nível da saúde materna, saúde infantil, saúde escolar,
saúde ambiental ou saúde comunitária, têm uma responsabilidade acrescida na educação/formação
das famílias e na intervenção para a promoção de ambientes e espaços seguros e promotores de
saúde.
Mas também outros profissionais como os educadores, vigilantes, projetistas, técnicos de

manutenção, terapeutas, assistentes sociais, animadores sociais e muitos mais, de áreas como a
educação, a arquitetura ou outras, contribuem para criar ambientes dinâmicos e promotores de
aprendizagem em segurança.
A APSI é uma entidade formadora certificada
pela DGERT nas áreas:
Arquitectura e construção
Serviços sociais
Serviços de transporte

OFERTA FORMATIVA REGULAR
Existe um conjunto de formações que fazem parte do catálogo
de ações da APSI que, ao longo dos anos, têm sido dinamizadas para disseminar conhecimento e
capacitar os profissionais para atuarem e promoverem ambientes, produtos e comportamentos
seguros.
Todos os anos, fruto de novas necessidades identificadas, novas formações são acrescentadas ao
nosso leque de oferta. Estas sessões poderão ser realizadas online ou presencialmente. A APSI
desloca-se a todo o país.
Este documento lista apenas algumas das ações de forma exemplificativa e não exaustiva.
A APSI pode criar ações de formação “à medida” disponibilizando um programa adaptado a cada
entidade e grupo de formandos. Estas ações podem realizar-se presencialmente em qualquer ponto
do país ou em regime à distância ou misto, conforme o tipo de ação de formação.
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TABELA VALORES

carga
horária (h)

ação

formação profissional

ações para
famílias

informação

Brochuras “Vale a Pena Crescer em Segurança”:

1000 unid
3000 unid
1000 unid
1000 unid

Brochuras “Crescer com os avós em Segurança”:
Dípticos
Ação sensibilização
Ação sensibilização
Seminário temático
Ação Sensibilização - Prevenção de acidentes 1º ano de vida

1.200 €
1.570 €
1.570 €
550€
250 €
300 €
500 €
375 €

Clínica de Segurança
Clínica de Segurança + Simulador de embate
Centro de Verificação de Cadeirinhas

3
7
7
7

400 €
700 €
1400 €
900 €

Formação Inicial de Segurança Infantil

8

Formação Avançada de Segurança Infantil

8

880 €
880 €

Formação Vigilantes de Transporte Coletivo de Crianças - TCC
Formação Inicial de Motoristas de TCC
Formação Complementar de Motoristas de TCC
Formação Segurança Rodoviária Infantil/Juvenil
Workshop Introdução ao Transporte de Crianças no Automóvel
Workshop Crianças em Viagem

14
35
20
4
5
7

1530 €
3250 €
2080 €
520 €
650 €
880 €

Workshop Casa + Segura

7

880 €

Formação Segurança na Escola
Formação Segurança nos Espaços de Jogo e Recreio Escolares

7
3,5

880 €
550 €

Workshop Segurança nos Espaços de Jogo e Recreio (EJR)
Formação Alterações Normativas EJR

7
3,5

1200 €
650 €

3

600 €

Clínica de Segurança

Seminário Arquitetura, Construção e Segurança Infantil
Consultoria Técnica

*

1
1h30
2h30
2h30

valores *

sob consulta

Os valores apresentados são somente indicativos, não dispensam a consulta da APSI. os preços para a formação de profissionais são por ação
para grupos de 16/20 pessoas. Peça um orçamento: apsi@apsi.org.pt
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EU OLHO, TU OLHAS, NÓS OLHAMOS
Porque esta é uma responsabilidade de todos, junte-se a nós.

SEJA SÓCIO
Ao ser sócio da APSI ajuda-nos a cumprir com a nossa missão.
Todos ganham. A começar pelas crianças.
Ao ser sócio da APSI tem acesso imediato a um
conjunto de serviços e informações exclusivas:
- Empréstimo gratuito de cadeirinhas por curtos
períodos de tempo;
- Verificação gratuita de cadeirinhas;
- Descontos 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;
- Atendimento prioritário;
- Acesso priveligiado a informação sobre Segurança
Infantil.

Valor de quota anual de sócio:

30€ para sócios em nome individual,
50€ para Instituições de Utilidade
Pública

150€ para Empresas ou Autarquias
Preencha o formulário em
www.apsi.org.pt > ajude a apsi > seja
sócio.

FAÇA UM DONATIVO
IBAN PT50 0036 0012 991000722198 4

SEJA UMA ENTIDADE PARCEIRA
Ajude a APSI a levar a cabo a sua missão e perceba as vantagens corporativas de ter a sua
empresa associada à segurança das crianças, sob a ótica da Responsabilidade Social.

APSI - Associação para a Promoção da Segurança Infantil
Vila Berta, 7 - R/C Esq. 1170-400 Lisboa
Tel. 218844100 | apsi@apsi.org.pt
www.apsi.org.pt | www.facebook.com/apsi.org.pt
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