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Entidade: Mundo dos Cuidados – Serviço de Apoio Domiciliário 

 

Local: Viseu  

 

Serviços/Produtos: Companhia ao Domicílio, Ajuda ou apoio nas tarefas domésticas de higiene e limpeza da 

habitação, Aquisição de alimentos, medicamentos e outros bens de consumo em nome e por conta do 

beneficiário, Confecção de alimentos no domicílio do utente, Acompanhamento das Refeições, Cuidados de 

Higiene e Conforto, Tratamento de Roupas, Administração de Medicamentos segundo prescrição médica, Venda 

de Equipamentos, Ajudas Técnicas e Material Hospitalar, etc. 

 

Beneficios e Vantagens: 10% de desconto em todos os serviços de apoio domiciliário 

                                   15% de desconto na aquisição de equipamentos de apoio, ajudas técnicas e material 

hospitalar 

 

Aplicável a: Sócios/as, Cônjuges, Ascendentes e Descendentes  

 

Em vigor desde: 20 de Março de 2012 

 

 

 

 

Morada: Rua Miguel Bombarda nº 66, loja BB, Cave, Galerias do Parque 

C. Postal: 3510-088  Localidade:  Viseu 

Telefone: 232092045  Telemóvel:   916045372 / 969263739        Fax:                               

E-mail: geral@mundodoscuidados.pt                                                     

Site:  

Obs.: No dia 1 de Abril de 2013 foi alterada a morada do Mundo dos Cuidados, conforme solicitação 
desta entidade, para a morada que agora se indica. 

NOTA: PARA INFORMAÇÃO DETALHADA DOS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE PROTOCOLO 
QUEIRA, POR FAVOR, CONSULTAR A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARA O ESCLARECIMENTO 
DE EVENTUAIS QUESTÕES QUEIRA, POR FAVOR, CONSULTAR DIRECTAMENTE A ENTIDADE 
PROTOCOLADA. 

Resumo do Protocolo 

Contactos da Entidade 
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PROTOCOlOINSTlTUCIONAl

Associação de Oficiais
das Forças Armadas

Entre:

Primeiro: Mundo dos Cuidados, Serviço de Apoio Domiciliário, Lda. com Sede
na Av. Infante D. Henrique, 133, 3510 - 070 Viseu, com o NIF 509796893, adiante
designada por Primeira Outorgante;

Segundo : Associação de Oficiais das Forças Armadas com sede na Rua Infanta
D. Isabel, nO 27 C, 2780-064 Oeiras, contribuinte fiscal nO 503444626, adiante
designada por AOFA.

É celebrado o presente protocolo nos termos e cláusulas seguintes:

1°
(Objecto)

No âmbito deste protocolo, a primeira outorgante obriga-se a prestar, aos associados
da AOFA, cônjuge e seus familiares ascendentes e descendentes, os serviços
contidos no seu objecto social que são os seguintes:

a) Companhia no domicílio;

b) Ajuda ou apoio nas tarefas domésticas de higiene e limpeza da habitação;

c) Aquisição de alimentos, medicamentos e outros bens de consumo em nome e por
conta do beneüoárío:

d) Confecção de alimentos no domicílio do utente;

e) Acompanhamento das refeições;

f) Cuidados de higiene e conforto;

g) Tratamento de roupas;

h) Administração de medicamentos de acordo com prescrição médica;

i) Administração de terapêuticas de acordo com a orientação e supervisão do médico
responsável;



j) Acompanhamento do utente ao exterior sempre que este o solicite, nomeadamente
consultas médicas, passeios, visitas e outras actividades lúdicas;

I) Apoio em situações de emergência, nomeadamente deslocações a hospitais e
centros de saúde;

m) Venda de equipamentos de apoio, ajudas técnicas e mobiliário hospitalar;

2°
(Beneficiários)

Os beneficiá rios do presente protocolo são os Oficiais das Forças Armadas
Portuguesas, dos Ramos da Marinha, Exército e Força Aérea, inscritos como Associados
da AOFA bem como os respectivos Cônjuges, Ascendentes e Descendentes.

3°
(Identificação)

Para usufruir dos benefícios do presente protocolo deverão os beneficiá rios apresentar
um documento identificativo da AOFA (Cartão de Sócio), podendo a Primeira
Outorgante, se assim o entender, solicitar qualquer outro documento de identificação,
com fotografia, de forma a melhor proceder à respectiva identificação.

4°
(Deveres da AOFA)

A AOFA compromete-se a divulgar junto dos seus Associados, através do recurso a
diversos meios ao seu alcance, a Primeira Outorgante, informando-os designadamente
dos produtos e serviços englobados no protocolo bem como das respectivas condições,
vantagens e descontos estabelecidos.

5°
(Deveres da Primeira Outorgante)

A Primeira Outorgante compromete-se a cumprir as condições, vantagens e descontos
estabelecidos no presente protocolo perante os Beneficiários e, na medida do possível,
publicitar em espaços próprios (exemplo, sítio da internet) o protocolo estabelecido
com a AOFA.



6°
(Benefícios)

A Primeira Outorgante concederá aos Beneficiários deste protocolo os seguintes
benefícios:

- Apoio Domiciliário: 10% de desconto;

- Aquisição de equipamentos de apoio, ajudas técnicas e mobiliário hospitalar
(Cadeiras de rodas, camas articuladas, auxiliares de marcha, ...): .15% de
desconto.

7°
(Vigência do Protocolo)

Este Protocolo terá uma vigência de um ano, contado a partir da data da respectiva
assinatura, sendo renovado automaticamente por igual período, podendo ser
denunciado por escrito e por qualquer das partes, em qualquer momento, mediante
aviso prévio de 30 (trinta) dias.

Oeiras, 20 de Março de 2012

A 1a Outorgante A AOFA
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 Alvará nº 5/2011  

PREFIRA SEMPRE EMPRESAS 

 LICENCIADAS PELA SEGURANÇA SOCIAL 

 

 

 

Conceptualização da Empresa  

 

Porque o melhor lugar para viver é a sua casa… 

MUNDO dos CUIDADOS – Serviço de Apoio Domiciliário, surge em 2011 
visando responder às necessidades sociais crescentes de apoiar, no 
domicílio, pessoas com doenças e/ou incapacidade e seus familiares, sem 
que tenham de deixar a sua casa e o ambiente que lhe é familiar, evitando 
ou atrasando a institucionalização. 

 

 Temos como Missão apoiar e ajudar pessoas de todas as idades ao longo da sua vida. 

Grande parte dos nossos clientes serão pessoas idosas, pessoas em recuperação cirúrgica, 

pessoas com doenças crónicas ou necessidades especiais e mães recentes e seus bebés, quando, 

por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou 

permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou actividades da vida diária. 

 

 O Mundo dos Cuidados está ainda vocacionado para o acompanhamento de crianças, 

doentes de Alzheimer, recuperação de AVC e de cirurgias, incluíndo musculo-esqueléticas, 

fornecendo serviços multidisciplinares, nomeadamente médico, enfermeiro, fisioterapia e todo o 

tipo de acompanhamento e/ou tratamento adequado e devidamente prescrito pelo especialista. 

 

 

BENEFÍCIOS: 

 

- Estar em casa, perto da família, no seu ambiente; 
- Profissionais com experiência e formação; 
- Elevados níveis de qualidade ; 
- Referências profissionais de todos os ajudantes familiares; 
- Garantia de substituição de técnicos em caso de falta; 
- Diversos Protocolos e Parcerias com diferentes entidades a fim de satisfazer 
as diferentes necessidades dos nossos utentes. 
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SERVIÇOS: 
 

Cuidados de higiene e conforto pessoal: 

 Higiene na cama, banho ou duche no WC; 

 Despir/vestir; 

 Cuidados com hidratação da pele; 

 Cabelo, maquilhagem, barba, unhas... 
 

 Cuidados de saúde: 

 Acompanhamento em clínicas nas fases de internamento e alta 
médica; 

 Colaboração nos cuidados de saúde sob supervisão de pessoal 
qualificado, médicos, enfermeiros, fisioterapeuta…; 

 Cuidados de enfermagem (controlo da diabetes, tensão arterial, 
posicionamento e mobilização, prevenção e tratamento de úlceras 
de pressão...); 

 Assistência e administração medicamentosa mediante prescrição 
médica. 

Manutenção e higiene da habitação: 

 Cuidados de higiene do domicílio (limpezas e arrumações);  

 Confecção de refeições no domicílio do utente; 

 Acompanhar refeições;  

 Tratamento de roupas no domicílio do utente (lavar, secar, 
engomar). 

O acompanhamento nas deslocações do utente ao exterior: 

 Consultas médicas e/ou exames auxiliares de diagnóstico;  

 Compras;  

 Cinema;  

 Almoçar ou jantar no restaurante; 

 Passeios; 

 Visitas aos familiares e amigos; 

 Qualquer evento a que se queira deslocar (ir à missa). 

 

(Nas deslocações a Ajudante Familiar poderá utilizar o 

veículo do utente ou então da empresa, neste caso existe o custo de 0,40€/km) 

 



 
Avenida Infante D. Henrique, nº 133, 3510-070 Viseu 

Tel. 232092045 Telm. 916045372 / 969263739 
geral@mundodoscuidados.pt 

 

 

Babysitting 

 

 O nosso serviço de babysitting dá apoio aos pais que 
pretendam ter algum tempo para si mesmos.  
 Os nossos profissionais deslocam-se ao domicílio de modo a 
assegurar todas as necessidades das crianças na sua ausência.  
 Actividades incluídas: Cinema, Passeios e Jogos Didácticos. 
 
 

 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 

 Apoio técnico na adaptação do domicílio à condição do utente (obras de adaptação e supressão 
de barreiras); 

 Aconselhamento e instalação dos equipamentos técnicos adequados;  
 Venda de aparelhos auditivos no domicílio;  
 Disponibilização de informação sobre os serviços da comunidade;  
 Compras, pagamentos da electricidade, água, gás, telefone, TV, etc…  
 Entrega de medicamentos no domicílio; 
 Serviços de Estética: Cabeleireiro, Manicure  e Pedicure; 
 Apoio pré e pós-operatório; 
 Acompanhamento pré e pós-parto. 

 

TELE-ASSISTÊNCIA 

 O MUNDO DOS CUIDADOS – Serviço de Apoio 
Domiciliário, Lda., em parceria com a HelpPhone, 
disponibiliza o serviço de Teleassistência aos utentes. As 
pessoas que se encontram em situação de dependência e/ou 
aquelas que, embora autónomas, querem sentir-se mais 
protegidas, podem, através deste serviço telefónico de 
apoio, dispor de uma resposta imediata em qualquer 
situação de emergência ou solidão.  

 Este serviço está disponível em todo o território 
nacional e funciona 24 horas por dia, durante todo o ano. 

  

 

 

 

http://www.larvalor.pt/servicos.html
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VENDA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS / AJUDAS TÉCNICAS 

O MUNDO DOS CUIDADOS dispõe também de um Serviço de Venda e Aluguer de Equipamentos 
de Apoio e Ajudas Técnicas, oferecendo múltiplas soluções que promovem mais conforto e bem-
estar às pessoas com mobilidade condicionada e ajudando os cuidadores a prestar cuidados com 

mais segurança e conforto. 

DESLOCAÇÕES: 

 Bengalas  
 Tripé  
 Canadianas  
 Andadeiras  
 Andarilhos  
 Cadeiras de rodas (aço)  
 Cadeiras de rodas de alumínio  
 Cadeiras de rodas eléctricas  
 Scooters 

QUARTO: 

 Cama 
articulada manual  

 Cama articulada eléctrica  
 Colchão anti-escaras  
 Guardas Laterais de protecção  
 Pendural para cama articulada  
 Suporte de soros  
 Elevador de transferência; 
 Mesa Hospitalar para cama 

articulada 

CASA DE BANHO: 

 Cadeira Duche e WC  
 Prancha de banheira  
 Banco de Duche  
 Cadeira de Duche (fixa)  
 Cadeira de Duche móvel  
 Cadeira de Banho 

rotativa  
 Barras de Apoio Fixas  
 Barras de Apoio 

Articuladas  
 Cadeira de Toilette 

(c/aparadeira anti-salpicos)  

AJUDAS DIÁRIAS: 

 Almofadas anti-
escaras  

 Poltronas Eléctricas  
 Aspiradores de secreções  
 Medidores de Tensão Arterial 
 Talheres adaptados 
 Abotoadores 
 Puxadores de meias 
 Baralho de cartas 
 Telefone com números 

grandes 

 

ALUGUER DE PRODUTOS 
ORTOPÉDICOS: 

 Andadeiras e Andarilhos  
 Cadeira de Rodas  
 Cadeira de rodas com extensão 

de pernas  
 Cadeira de rodas de alumínio  
 Cadeira de rodas - versão 

trânsito  
 Cama articulada eléctrica  
 Colchão anti-escaras  
 Grades de protecção (p/ 

cama articulada)  
 Canadianas  
 Elevador de transferência  
 Mesa para cama articulada  
 Pendural  
 Suporte de soros 
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VENDA DE PRODUTOS DE HIGIENE E CONFORTO 

 Cuecas-Fralda 
 Fralda c/ Cinto 
 Resguardos de cama 
 Pensos Rectangulares e Anatómicos 
 Toalhetes de limpeza corporal 
 Manápulas Plastificadas 
 Esponjas de limpeza 
 Esponjas de limpeza impregnadas com sabão 
 Luvas de latex 
 Toalhetes de espuma 

 
 

PARCERIAS E PROTOCOLOS 

 

 Clínica Médica, Enfermagem e outras especialidades 

 Acústica Médica 

 Óptica - Ergovisão 

 HelpPhone (Teleassistência) 

 Farmácia Oliveira 

 Maças de Rosto – Gabinete Estética 

 Perfil – Cabeleireiros 

 Empresa de obras de adaptação e supressão de barreiras arquitectónicas do 

domicílio do cliente; 

 Laboratório de análises clínicas Soares&Figueiredo. 

 Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos 

 Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana (GNR) 

 Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) 

 Alzheimer Portugal 

 Ordem dos Engenheiros da zona centro 

 … 

 

 

 



 
TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO 

 

Os serviços apresentados incluem higiene pessoal, apoio doméstico, lembrança e 

administração de medicação, preparação de refeições, transporte ocasional, 

tratamento de roupa. 

 

Preços/ Dias Úteis 

Horas Valor/ Hora 

1h a 4h 6,5€ 

5h a 7h 6€ 

8h 5,50€ 

12h 4,5€ 

 

Preço/ Dias Úteis + Fim-de-Semana 

Horas Valor/ Hora 

1h a 4h 7€ 

5h a 7h 6,5€ 

8h 6€ 

12h 4,75€ 

 

Preço/ Só Fim-de-Semana 

 

Horas Valor/ Hora 

1h a 4h 8€ 

5h a 7h 7,5€ 

8h 7€ 

12h 5,75€ 

 

 

Preço Acompanhamento Total 24h 

Horas Valor/ Hora 

24h/ semana 3,50€ 

24h/ semana + Fds 3,25€ 



Preço/ Noites 
 

Horas Dias Úteis Fim-de-semana 
Feriados 

20h às 8h 40€ 45€ 

 

 

 

APENAS HIGIENE PESSOAL 

 

Preços/ Dias Úteis 
 

Horas Valor/Tarefa 

8h às 20h 15€ 

21h às 24h 20€ 

 

Preço/ Fim-de-Semana 
 

Horas Valor/ Tarefa 

8h às 20h 17,50€ 

21h às 24h 22,50€ 

 

 

  

Nota 1 – Os valores acima não são vinculativos. Cada caso será avaliado de forma 

independente podendo variar consoante o grau de dependência ou em casos em que o 

serviço é disponibilizado a mais que uma pessoa. 

Nota 2 – Todos os nossos colaboradores têm formação adequada e contínua, estando 

abrangidas por seguros de acidentes pessoais e responsabilidade civil. 

Nota 3 – Antes de iniciar qualquer serviço o Mundo dos Cuidados procede a uma visita 
domiciliária, sem custos e sem qualquer compromisso, de forma a avaliar as reais 
necessidades de cada utente, única forma de garantir um serviço adequado e 
orçamento de acordo. 
 

Nota 4 – Iva 6% incluído. 


	Nota: Para informação detalhada dos termos e condições deste protocolo queira, por favor, consultar a documentação em anexo. Para o esclarecimento de eventuais questões queira, por favor, consultar directamente a Entidade Protocolada.



