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Tabela de Preços 
 

PROCESSO DE ADMISSÃO DE HÓSPEDES 

Mensalidades Fixadas 

 

1- As mensalidades fixadas estão diretamente relacionadas com a tipologia de 

alojamento escolhida. Assim, para Hóspedes autónomos, os valores das 

mensalidades são: 

 

Apartamentos – 3695,20 € 

Quarto Individual – 2173,60 € 

Quarto Duplo – 1793,30€ 

 

2- Em caso de dependência do Hóspede, às mensalidades anteriores acresce 

mensalmente:  

 

a) Parcialmente dependentes – 120,00 € mensais 

b) Totalmente dependentes – 230,00 € mensais 
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Informações 

 

1. O CHÃO DO GROU – RESIDÊNCIAS SENIORES é uma instituição privada vocacionada 

para cuidados de excelência a idosos e/ou dependentes. Tem como objetivos principais: 

 

a) Acolher pessoas idosas que voluntariamente pretendam ingressar nesta 

valência e/ou cuja situação social, familiar e/ou de saúde, não lhes permite 

permanecer no seu meio habitacional de vida de forma securizante; 

b) Dar continuidade aos Projetos de Vida dos Clientes, enquadrados com os 

paradigmas organizacionais da Instituição;  

c) Proporcionar serviços permanentes e adequados às características 

biopsicossociais das pessoas idosas;  

d) Prestar o apoio psicossocial necessário às famílias dos Clientes, no sentido de 

preservar e fortalecer os laços familiares. Criar condições que permitam 

incentivar a relação intrafamiliar; 

e) Proporcionar alojamento, alimentação, ajuda psicológica e ocupação 

organizada e acompanhada dos tempos livres; 

f) Assegurar a prestação dos cuidados adequados à satisfação das necessidades, 

tendo em vista a manutenção da autonomia e independência e a promoção da 

sua qualidade de vida, potenciando a integração social; 

g) Fomentar um processo de envelhecimento ativo; 

h) Facultar ao Cliente o acesso a elementos lúdicos e audiovisuais, de leitura e 

bibliográficos, assim como a festas, passeios e visitas a diversas localidades, 

instituições e monumentos; 

i) Potenciar o convívio social entre os Clientes e os seus familiares, amigos e a 

comunidade. 
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3- Na mensalidade da modalidade BASE estão incluídos os seguintes serviços ou 

prestações: 

 

a. Alojamento (temporário ou permanente), 24 h por dia durante a sua 

permanência. 

b. Alimentação adequada às necessidades dos Clientes, respeitando as 

prescrições médicas e/ou indicações de técnicos especializados; 

c. Cuidados de higiene e conforto pessoal; 

d. Tratamento de roupas pessoais e de cama. 

e. Conforto/higienização dos espaços; 

f. Apoio no desempenho das atividades da vida diária; 

g. Cuidados de enfermagem (engloba a administração de fármacos, quando 

prescritos); 

h. Acompanhamento médico semanal no CHÃO DO GROU – RESIDÊNCIAS 

SENIORES; 

i. Acompanhamento nas situações de emergência; 

j. Internamento temporário em Hospital Privado, nunca superior a dois 

dias, em instituição protocolada; 

k. Apoio e acompanhamento psicossocial e psicológico; 

l. Atividades de animação sociocultural, lúdico-recreativas e ocupacionais 

que visem contribuir para um clima de relacionamento saudável entre os 

Clientes e para a estimulação e manutenção das suas capacidades físicas 

e psíquicas –animação física, motora e cognitiva. 

m. Atividades de informática; 

n. Espaço de leitura; 
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o. Atividades Físicas e Desportivas; 

p. Participação em atividades sociais e culturais promovidas na região.  

 

4- Quaisquer outros serviços ou produtos serão debitados ao utente, em função do estrito 

uso por ele feito, por exemplo, medicamentos, consultas de especialidade e outros 

específicos. 

 

 

 

 

 

Nelas, 14 de fevereiro de 2022. 

Pela Direção Geral, 

(Michael de Pina Batista)  

 

 


