Grandes mudanças,
pequenas dicas

Mudar de casa é agridoce. Mudar entusiasma-nos, mas colocar a nossa vida em caixas
parece assustador. Com organização, é possível passar pela experiência de forma
pacífica e eficaz. Vamos começar?

2 MESES ANTES - Porque é sempre bom começar com antecedência
• Orçamente serviços de mudanças na sua área e verifique se têm seguro de acordo com as suas necessidades.
Pode sempre optar pelo aluguer de um veículo para as fazer mudanças!
• Verifique as medidas dos seus móveis para avaliar a passagem, quer à saída da casa atual, quer à entrada da nova casa.
• Armazene caixas e sacos de transporte e lembre-se que vai precisar de fita cola e de um marcador para identificar
corretamente os caixotes.
• Guarde jornais e revistas para revestir os artigos mais frágeis.

1 MÊS ANTES - O momento da burocracia vai ficar mais fácil!
• Transferir as suas contas Galp nunca foi tão fácil! Fale connosco a partir da sua área de cliente Galp ou através da nossa linha
de atendimento e trate do processo num único contacto.
• Para as restantes, crie uma lista de onde deve dirigir-se para alterar os contratos da água, internet, telefone, televisão, etc...
• Comece a empacotar os artigos não essenciais ou fora de estação.
• Os artigos de elevado valor, sentimentais ou muito importantes (jóias, medicamentos e documentos) devem ser empacotados
à parte e muito bem etiquetados.
• Informe a escola dos seus filhos e a sua empresa que vai mudar de residência.

2 SEMANAS ANTES - Lugar garantido
• Em caso de restrições de estacionamento, trate dos dísticos atempadamente.
• Confirme o serviço escolhido para a mudança ou o aluguer do veículo.
• Mude a morada no Cartão de Cidadão numa Loja de Cidadão ou balcão de notariado.

1 SEMANA ANTES - Contagem decrescente!
• Recolha todas as cópias das chaves da casa antiga e faça as cópias para a casa nova.
• Altere a morada junto de bancos, correios e seguro automóvel.
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DIA ANTES DA MUDANÇA - Ensaio geral
• Prepare um kit de primeiros socorros para o dia da mudança.
• Descongele o congelador e esvazie o frigorífico.
• Garanta que os tubos de escoamento das máquina da roupa e loiça estão drenados.
• Tenha dinheiro à mão para qualquer eventualidade de última hora.
• Guarde os documentos mais importantes num local seguro, não os perca de vista!

DIA DA MUDANÇA - O Dia D!
• Preencha o quadro de leituras

Leitura de eletricidade

Leitura de gás

Leitura de água

Casa antiga

Casa nova

• Comece por levar os artigos de cozinha, casa de banho e quarto, o essencial para passar a noite na nova casa!
• Antes de sair, faça uma revisão exaustiva de todas as gavetas e armários, desligue as luzes e tranque portas e janelas.
• Na nova casa, caso utilize um serviço de mudanças, verifique que todos os artigos foram entregues e não ficaram
danificados durante o transporte.

PRIMEIROS DIAS NA CASA NOVA - Começar de novo é bom!
• Garanta que os electrodomésticos estão a funcionar. O serviço Comfort Home é ideal para o ajudar a poupar
em reparações em sua casa.
• Esteja atento a possíveis fugas e verifique os sensores de monóxido de carbono e gás. Não hesite em contactar o distribuidor
de gás na sua zona. Consulte os contactos em:
http://www.galpenergia.com/PT/ProdutosServicos/GasNatural/Paginas/PiqueteEmergencia.aspx
• Verifique as portas e janelas. Caso considere necessário, troque a fechadura.
• Sabe onde fica o disjuntor de eletricidade e o corte de emergência do gás e da água?
• Conheça os dias da recolha do lixo na sua nova zona.

