
 

 

 

 

 

Somos uma empresa de Assistência Pessoal em que o nosso objetivo 

principal é assegurar, com uma gestão eficiente, a simplificação do vosso 

quotidiano a nível individual, familiar e empresarial, a partir de um só 

local. 

Somos uma equipa multidisciplinar, composta por profissionais das mais 

diversas áreas, especializados e qualificados, tais como Assistentes 

Sociais, Gestores, Contabilistas, Assistentes Familiares, Técnicos de 

Gerontologia e de diversas áreas, entre outros.  

Quem somos? Os nossos Serviços: 

A nossa empresa proporciona serviços estruturados e de natureza 

diversa, de acordo com o seu perfil e qualidade de resposta desejada. 

 

 

C 

 

 

Gestão do Quotidiano: 

Administração Funcional do Quotidiano 

▸ Finanças quotidianas como pagamentos de faturas e/ou 

serviços; 

▸ Contratualização ou (re)negociação de contratos 

(telecomunicações, EDP, SMAS, Bancos e Seguradoras);  

▸ Realização ou acompanhamento na realização de compras 

(alimentação, medicamentos, ou esporádicas como prendas, 

vestuário, ou ajudas técnicas facilitadoras de autonomia); 

Coordenação de Trabalhos Especializados 

▸ Contratação e supervisão de trabalhos especializados de 

alarmes, eletricistas, canalizadores, carpinteiros, empregadas 

domésticas, amas, jardineiros; 

▸ Pequenas reparações em casa ou apenas mudanças de móveis;  

▸ Tratamento de Animais - Desde higiene e limpeza, 

acompanhamento a consultas veterinárias, agendamento de 

vacinação. 

Diligências Tributárias 

▸ Entrega da declaração de rendimentos (IRS); 

▸ Inserção e validação das faturas no E-Fatura; 

▸ Emissão e pagamento de guias da Autoridade Tributária e 

Aduaneira (Finanças) - IRS, IMI, IUC; Reavaliação do IMI; 

▸ Entrega da Declaração de Imposto de Selo; 

▸ Arrendamento (comunicação de contratos e emissão de recibos 

de renda eletrónicos); 

▸ Averbamentos de imóveis. 

Os nossos Objetivos: 

Pretendemos dar uma resposta Económica, Social e Cultural, que 

consiste na prestação de serviços personalizados a cidadãos 

independentes ou dependentes e suas famílias. 

Esta necessidade existe quando, movidos pelas suas expectativas e 

motivações, não consigam assegurar, temporária ou permanentemente, 

a satisfação das suas necessidades básicas e/ou realização das atividades 

da vida diária. 

 



  

 

O nosso serviço abrange todos os aspetos do cuidado que você ou o seu 

familiar necessitar, para se manter independente: 24 horas por dia e 7 

dias por semana de cuidados pessoais e monitorização da saúde; ou 

apenas uma companhia amigável para conversar e vigiar. 

O apoio domiciliário pode ser: 

▸ Higienes Diárias; 

▸ Pontual – durante uma recuperação pós-cirúrgica ou 

necessidade de repouso absoluto durante um tratamento; 

▸ Parcial Diurno (4h ou 8h) para idosos semi-dependentes; 

▸ Parcial Noturno (10h ou 12h) de vigília durante a noite. 

▸ Permanentes (24h / 7 dias) para os mais dependentes. 

▸ Acompanhamento no quotidiano. 

 

Acompanhamento ao Médico 

▸ Alertas Médicos - Agendamentos de consultas e exames, 

alertando das datas. 

▸ Acompanhamento a consultas e exames médicos;  

▸ Controle da logística de medicação. 

 

 

Gestão do Quotidiano:  

Promoção da Saúde e Serviços Extra: 

Diligências Burocráticas 

(em parceria com advogados) 

▸ Processos relacionados com o arrendamento 

(senhorio ou inquilino); 

▸ Testamentos e habilitações de herdeiros;  

▸ Questões relacionadas com a Segurança Social, o 

CNP ou CGA, processos no contencioso, etc. 

▸ Revalidação da Carta de Condução. 

▸ Acompanhamento no luto (apoio na organização 

do funeral e em todas as diligências subsequentes). 

▸ Requerimento de junta médica para isenção de 

taxas moderadoras ou benefícios fiscais; 

▸ Registo de imóveis. 

Apoio Domiciliário: 

A +60 ASSIST é a nossa vertente para seniores 

mais dependentes, em que lhes asseguramos e 

às suas famílias, uma melhor qualidade de vida, 

através do nosso Serviço de Apoio Domiciliário. 
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+60 ASSIST – Assistência Pessoal 

▸ Tratamentos de Enfermagem ao Domicílio através de 

parcerias 

▸ Fisioterapia ao Domicílio através de parcerias 

▸ Terapias não convencionais 

 

 

▸ Teleassistência em parceria com a HelpPhone 

▸ Ajudas Técnicas 

▸ Manicure / Pedicure 

 

 

Licença de Funcionamento nº 10/2017 

Contactos: 

Dr.ª Ana Isabel Silva 

 

Rua da Lagoa 1346 Loja C 

4460-349 Senhora da Hora 

 

927 698 259 

229 541 283 

 

maisassist@gmail.com 

www.maisassist.com 

 


