Visão
Contribuir de forma profissional para a serenidade e alegria de pessoas ou famílias que
nos procuram, através do fornecimento e organização de serviços que simplifiquem o
seu dia-a-dia, normalmente pautado pela responsabilidade da presença de idosos,
acamados e debilitados com necessidades ao nível de cuidados básicos.
Missão
Prestar serviços no domicílio de pessoas ou famílias que solicitem acompanhamento e
apoio para a execução de tarefas diárias no âmbito do conforto e higiene pessoal, com
qualidade, carinho e atenção.
Garantir a satisfação dos clientes num clima de conforto e prosperidade pessoal, na
perspectiva de tornar clientes mais independentes e confiantes do seu
restabelecimento.
Valores
Os nossos clientes passam a ser a nossa família, e são tratados como tal.
Somos profissionais com os nossos clientes e fornecedores, e procuramos o rigor a
que esta relação obriga.
Acreditamos que é possível melhorar sempre, e por isso a opinião do cliente é uma
oportunidade que agradecemos.

Os Recursos Humanos são o trunfo de qualquer empresa. O bem-estar e paz de espírito dentro e fora da
empresa pautam o ambiente de trabalho, a rentabilidade e dedicação diária ao nosso trabalho. E é essa
dedicação que mantém projectos dinâmicos, assegurando a continuidade das empresas e da
sustentabilidade dos postos de trabalho.
Daí que a responsabilidade das empresas é dupla, social e humana.
Queremos contribuir para esse bem-estar e sucesso, seja dos colaboradores, seja da empresa. Fazemos
disso a nossa missão!

Que benefícios para a Associação?
- Reconhecimento pelos sócios face á preocupação social e humana junto de quem os representa
- Notoriedade pela inovação de criar parcerias deste carácter, transparecendo o cuidado familiar
- Maior dedicação dos sócios à construção do sucesso da associação
- Vantagem social ao proporcionar solução do âmbito pessoal aos sócios
- “Comportamento gera comportamento” – um sócio satisfeito gera uma Associação de sucesso

Que benefícios para os sócios?
- Maior tranquilidade no seu dia-a-dia
- Melhor gestão do seu tempo com apoios garantidos
- Maior identificação com os objectivos da associação
- Mais facilidade de reactividade a imprevistos

Como podemos colaborar?
- Deslocação do técnico à associação para uma reunião, sem promover a ausência
- Envio de actualização de produtos e apoios que poderemos proporcionar, dentro da
rede de informação interna da associação
- Desconto ao sócio da associação, desde que comprovado como tal
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