Conselhos de empacotamento:
Escolha bem o material com que vai empacotar.
Caixas de cartão: utilize sempre cartão duplo, o mais vendido em lojas é o cartão simples
(mais barato) mas o conteúdo não vai bem protegido porque o cartão com o peso
deforma-se muito facilmente.
Plástico bolha, ideal para pequenos bibelôs mais frágeis, quadros etc.
Cartão canelado, ideal para o mobiliário.
Resmas de papel kraft para embrulhar loiças, peças de decoração etc.
•
Embale as suas coisas com algum cuidado, para evitar danos.
•
Embrulhe os objectos individualmente. Os mais frágeis, embrulhe duas vezes.
•
Forre sempre o fundo das caixas com cartão, esferovite, aproveite algumas
revistas.
•
Encha os espaços livres com papel amachucado
para o conteúdo não "dançar".
•
Acomode em baixo os objectos mais pesados e
em cima os mais frágeis e leves.
•
Não ponha demasiado peso nas caixas pois
poderá não ser possível carregá-las. Certifique-se
que os caixotes estão bem fechados.
•
Retire os puxadores/chaves das portas e das
gavetas de armários e coloque-os numa caixa
juntamente com parafusos, pés de móveis, etc.
para que não se percam.
•
Não empacote objectos sensíveis ao calor como
velas, discos de vinil, cassetes vídeo e áudio, disquetes de computador, CDs, etc.
Prefira transportá-las consigo.
•
Use etiquetas e faça listas
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•
•
•
•

Embale os objectos das várias divisões separadamente.
Cole uma etiqueta em cada caixa (no topo e de lado), indicando a que divisão da
casa pertence o conteúdo.
Coloque etiquetas a dizer "frágil" em caixotes que contenham objectos
frágeis ou com algum valor sentimental.
Faça uma lista detalhada dos itens que cada caixote contém. Isto
tornará muito mais fácil o desempacotamento na casa nova.

Alguns conselhos práticos:
•
•

•

•

•

Fita adesiva. Não aplique directamente em superfícies de madeira polida,
envernizada ou pintada pois causa danos na remoção.
Objectos valiosos. Jóias, peles, moeda, objectos de colecção ou documentos
legais: não são habitualmente transportados pelas empresas de mudanças. Leveos consigo ou entregue-os a uma empresa de segurança.
Plantas. Decida se quer levar consigo
todas as suas plantas ou só aquelas de
que gosta mais. Assegure-se que são
transportadas em boas condições, que
não irão ficar muito tempo num local
demasiado quente/frio e com pouca luz.
Produtos explosivos e corrosivos. Não
se aconselha o transporte destes
produtos. Use-os, dê-os a alguém ou
deite-os fora.
Electrodomésticos. Se os
electrodomésticos não cabem ou não
ficam bem na nova casa, é preferível dá-los ou vendê-los. Para os que pretende
levar, procure um técnico para desligá-los e combine para voltar a ligá-los na casa
nova.
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MUDAR DE CASA
Semanas antes da mudança
•
•
•
•
•

Faça uma selecção e decida o que vai ou não mudar.
Decida o que irá fazer às coisas que não quer levar.
Doe-as a instituições de caridade, armazene-as, etc. Avise os serviços
municipalizados se colocar "monstros" na via pública.
Caso prefira fazer a embalagem, poderá solicitar o nosso serviço de embalagem
fornecida pela .
Ao embalar não coloque demasiado peso nas caixas, para que sejam facilmente
manuseadas.

•

Contacte os fornecedores para descontinuar alguns serviços.
- Água, electricidade, gás...
- Solicite a alteração de telefone e TV Cabo

•

Comunique a sua mudança aos:
- CTT (Existe a possibilidade de reencaminhar a sua correspondência).
- Segurança Social e Finanças.
- Bancos e seguradoras.
- Assinaturas de Revistas ou Jornais.
- Clubes e/ou associações de que faça parte.
- Família, amigos e colegas de trabalho.

Dias antes da mudança
•
•
•
•
•

Marque com antecedência a data da mudança, para ter a certeza de que é possível
realizá-la na data desejada.
Inicie o esgotamento do stock do frigorífico e do congelador. Estes aparelhos irão
estar desligados algumas horas.
Aproveite para limpar algumas peças que não são fáceis de manusear. Forno,
traseiras de moveis e electrodomésticos.
Retire o combustível do corta relva e de outros aparelhos similares.
Aproveite para mandar limpar/lavar, cortinados, tapetes, roupas, etc.

O dia da mudança
•
•
•

Tente levar consigo alguns artigos mais pessoais que irá utilizar nos dois dias
seguintes.
Seja o mais claro possível, no que se refere aos bens que quer ou não levar.
Certifique-se de que a casa ficou toda fechada e as luzes apagadas
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