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CHECKLIST MUDANÇAS DE HABITAÇÃO 
 

Fazer uma mudança pode parecer uma tarefa gigantesca, mas é apenas uma questão de organização 
e de pequenos detalhes. 
 
Como tal, tente começar a planear a sua mudança 30 dias antes. 
 
Vai ficar surpreendido com a forma como as coisas vão correr! 
 
Para o ajudar a mudar, a Urbanos organizou a seguinte checklist para o orientar:  

 

CHECKLIST 
4 a 6 semanas antes da mudança  

 
1. Faça um inventário. Decida o que vai ou não mudar. 

 
2. Peça o orçamento para a sua mudança de habitação. A Urbanos coloca ao seu dispor técnicos 

especializados, para o ajudar a encontrar a solução adequada. 
 

3. Decida o que vai fazer com as coisas que não pretende mudar. Pode doar a organizações de 
caridade ou armazenar. A Urbanos dispõe de um serviço Self Storage. Contacte-nos!   
 

4. Adquira os materiais de embalagem. A Urbanos coloca kits de embalagem à sua disposição. 
Contacte-nos! 
 

5. Efetue os contactos necessários no sentido de descontinuar certos serviços, tais como: 
assinaturas de jornais, água, electricidade, gás, TV Cabo, telefone, etc. 
 

6. Use o serviço Transfer que os CTT colocam à sua disposição para o reenvio de 
correspondência. Contacte através de www.ctt.pt. 

 

 
Na semana anterior à mudança  
 

1. Reduza ao mínimo os congelados no seu frigorífico e/ou arca. Descongele o frigorifico e/ou 
arca. Procure outra colocação para a comida congelada. 
 

2. Retire e/ou reduza ao mínimo o combustível dos corta relvas, motos e outros equipamentos.  
 

3. Aproveite para colocar na lavandaria cortinados, tapetes e edredons. 
 

4. Confirme se a limpeza na nova habitação vai estar terminada, na véspera da mudança. 
 

 
 
 
 

http://www.ctt.pt/
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Para o dia da mudança 

Confirme se a limpeza na nova habitação está terminada, e se tem condições para efetuar a sua 
mudança.    

Lembre-se de colocar à parte os artigos que vai necessitar durante o dia da mudança, tais como: 

▪ Documentos referentes à nova casa. 
▪ Códigos de acesso para entrada no prédio. 
▪ Comando de garagem. 
▪ Pelo menos duas cópias das chaves da nova casa. 

 

Verifique se tem o inventário da sua mudança. 

Ao sair da habitação antiga, dê uma última volta pela casa e não se esqueça de verificar se: 

▪ Deixou as janelas fechadas. 
▪ Os armários estão vazios. 
▪ A arrecadação está vazia. 
▪ O quadro de Luz está desligado. 
▪ O contador de Gás e Água estão desligados. 
▪ A porta fica trancada. 
▪ Deixou mobílias ou outros itens para o novo proprietário, verifique se tudo está como 

combinado. 
 
 

Se deixou o frigorifico ou arca, deverá deixá-los com as portas abertas para evitar cheiros 
desagradáveis. 

Não se esqueça que …  

Terá sempre de alterar os seguintes documentos: cartão de cidadão, carta de condução, registo de 
propriedade do veículo, cartão de eleitor e passaporte. 

 


