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Check-list LOGO: Casa segura, férias tranquilas 
 
As férias grandes já estão à porta e a excitação é grande. No meio da confusão que é a preparação da viagem, 

muitas vezes esquecemo-nos de um pormenor importante: deixar a nossa casa à prova de qualquer ameaça. 

Com o intuito de facilitar todo o processo, a LOGO preparou sete pontos essenciais que o vão ajudar no 

momento de deixar a sua casa segura para poder desfrutar de umas férias tranquilas e relaxantes. 

 Avise alguém de confiança de que vai sair. É sempre uma boa ideia informar e deixar umas chaves e os seus 

contactos com um familiar ou amigo de confiança. Desta forma, essa pessoa poderá passar por sua casa 

pontualmente para se certificar de que tudo está bem. 

 Não comente com muita gente que vai de férias. Se já avisou alguém da sua confiança, não comente com 

mais ninguém, especialmente com pessoas que não são do seu círculo de amigos. Tenha especial atenção ao 

que publica nas redes sociais, pois não deve referir - antes ou durante a viagem - que se encontra longe de 

casa. 

 Trate do exterior da sua casa. Nos dias anteriores à viagem, deve ter especial atenção ao aspeto da sua casa, 

para que, durante as suas férias, não pareça que está vazia. Se tem um jardim, deixe-o cuidado e arranjado. 

Se recebe muito correio e jornais, peça a alguém que vá recolher a correspondência diariamente. 

 Desligue aparelhos eletrónicos, água e gás. Para evitar surpresas desagradáveis  no regresso a casa no que 

respeita a danos por água ou outros,  certifique-se de que apenas deixa ligado o essencial, como o frigorífico. 

As luzes também devem ficar desligadas, porque uma luz ligada durante o dia é sinal de que ninguém está 

em casa. Deve deixar ligada apenas uma luz de presença, com temporizador. 

 Não deixe alimentos perecíveis. Fruta, legumes, e outros alimentos com prazos de validade muito curtos 

devem ser consumidos nos dias anteriores à viagem, sob pena de se estragarem enquanto estiver fora, 

atraindo bactérias e insetos. 

 Casa limpa, pronta para o receber depois das férias. Assegure-se de que deixa a casa limpa antes de sair de 

férias. Não deixe louça por lavar e deite fora o lixo. Assim evita infestações e acumulação de bactérias, 

assegurando um regresso a casa muito mais agradável. Mantenha a lavandaria arrumada para que possa 

começar a tratar da roupa que levou para a viagem logo após o regresso. 

 Certifique-se de que fecha todas as portas e janelas e que liga os alarmes. Pode parecer um conselho óbvio, 

mas é muito fácil deixar uma janela aberta ou esquecer-se de ligar o alarme quando tem outras 

preocupações em mente. Faça uma inspeção a todas as janelas e portas da casa nos minutos anteriores à 

partida. Caso tenha alarme instalado na sua casa, acioná-lo deve ser a última coisa que faz antes de sair. 

 
SOBRE A LOGO 

A LOGO foi a primeira seguradora direta low cost a disponibilizar serviços e produtos do ramo Não Vida exclusivamente através da 
internet e telefone. Atualmente disponibiliza seguros de automóvel (incluindo moto), casa e saúde. A LOGO conta com mais de 115 mil 
clientes e, a dezembro de 2015, com uma quota de mercado total no mercado direto de 19,6%, o que a coloca na 3ª posição, O cliente 
LOGO tem entre 25 e 45 anos e está nos grandes centros urbanos de Lisboa e Porto, com alguma presença também na faixa Litoral (de 
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Norte a Sul). Lisboa é o distrito que regista uma maior penetração, sendo que mais de 50% dos clientes são da região da Grande Lisboa. A 
LOGO ocupa o 2º lugar enquanto seguradora direta em termos de “Top of Mind”, “Notoriedade Espontânea” e “Notoriedade Total” 
(dados do BASEF de seguros), e é líder enquanto marca “Mais Inovadora” (dados do BASEF de Seguros, no segmento seguros diretos, por 
ponto de quota). A LOGO é a única marca a crescer no indicador de imagem melhor companhia. 
A Seguros LOGO, SA iniciou a sua atividade em janeiro de 2008.  

 
Para mais informações, contacte: 

Parceiros de Comunicação 
21 892 28 50  
 
Diogo Archer 
diogo.archer@parceiros.pt 

Joana Ramos 
joana.ramos@parceiros.pt 

 
 

http://www.parceirosdecomunicacao.pt/
mailto:diogo.archer@parceiros.pt
mailto:joana.ramos@parceiros.pt

