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  DE QUE SOMOS FEITOS

Olhe à sua volta … A vida tem contornos diferentes em cada um de nós, em cada casa, em cada família. As 
idades e a maturidade de cada elemento torna a vida ainda mais incrível e fascinante,  desde o primeiro dia 
até ao último. 

Todos queremos a melhor dignidade, sempre. Principalmente, quando a vida ganha um outro sabor e o lazer 
e a sua plenitude ganham ainda mais valor.  A idade avança e a sabedoria também. Nós somos um amigo. Um 
amigo que vai ajudá-lo a encontrar a melhor opção de vida ou a melhor forma de vivê-la.

Congregamos diferentes parceiros e empresas que podem ajudar o idoso a ultrapassar algumas dificuldades 
que o avançar da idade também traz. Mas também para aquele familiar mais novo, para um cuidado de saúde 
mais especial. Ou até mesmo para si!   

Temos à sua disposição profissionais especializados  em lares de idosos, casas de repouso, cuidados de 
enfermagem ou de fisioterapia e de apoio domiciliário. Tudo isto numa só plataforma de consulta e 
aconselhamento gratuito! Para encurtar tempo, para facilitar a sua vida e dos seus,  a InfoSénior tem toda a 
informação que precisa. Em todo o país. 

Para que viva melhor e com mais tempo para quem está mais perto. Em serenidade. 
 



  COMO FUNCIONAMOS

Se está há longos meses à procura de uma solução, pode parar já a sua procura. Nós vamos ajudá-lo! 

Acede ao nosso site oficial -  www.infosenior.pt - e encontrará o serviço que precisa.  Para encurtar a pesquisa 
e para que o possamos direccioná-lo correctamente, siga os seguintes passos:

A | Identifique o serviço que necessita (lar de idosos, apoio domiciliário, fisioterapia, enfermagem)

B | Preencha o formulário com os seguintes pontos:

    1) Localidade e Distrito
    2) Nome, e-Mail e Telemóvel
    3) Internamento Temporário, Permanente ou Centro de Dia
    4) Pequena Descrição do Estado de Saúde do Utente
    5) Verba Disponível
    6) Data de Entrada Prevista
    7) Se é Beneficiário de Saúde
    8) Como Pretende Ser Contactado

C | Carregue em SUBMETER

D | Será reencaminhado para um dos nossos parceiros

http://www.infosenior.pt/


  OS NOSSOS SERVIÇOS SÃO SEUS TAMBÉM



  LAR DE IDOSOS APOIO DOMICILIÁRIO/ENFERMAGEM/FISIOTERAPIA

A escolha do  Lar de Idosos  mais adequado vai fazer toda a diferença na energia e no bem-estar do seu 
familiar ou amigo. 

Nós ajudamos a que essa escolha seja a mais adequada possível, procurando juntar tudo o que procura ao 
que o  utente mais precisa, tornando toda a experiência um momento sereno e confortável. 

Gostamos sempre de manter os nossos entes queridos junto de nós. E, por isso, a prestações de serviços ao 
domiciliário é muito procurado, tornando-se também muito exigente para quem o presta. 

É uma mais-valia para o idoso receber este tipo de tratamento sem ter que abandonar o conforto do seu lar, 
sendo assim uma alternativa às casas de repouso.  Acompanham as tarefas do dia-a-dia, desde higiene 
pessoal, limpeza da sua casa ou até cuidado com a sua alimentação.

A especialização que a fisioterapia exige faz deste um serviço muito especial. O cuidado com o paciente 
deverá ser feitO ao detalhe e com muita atenção às necessidades de cada um e de cada contexto.  Pode ser 
REALIZADA em consultórios, centros de reabilitação, residência, hospitais. Em serviços públicos ou privados. 
Assim como os serviços de enfermagem são peculiarmente importantes.

 
       //   EXCELÊNCIA . CONFORTO. LAZER . SERENIDADE  //   CASA . SAÚDE. BEM-ESTAR. CONFORTO . CONFIANÇA   //



  OUTRAS MAIS-VALIAS

NOTÍCIAS ESPECIALIZADAS

A nossa plataforma está também preparada para informá-lo de todas as novidades do meio, quer em saúde, 
novas técnicas curativas, novos equipamentos ou novas empresas especializadas, através do nosso portal de 
notícias. Visite-o e tenha sempre as novidades consigo. 

Estamos aqui http://infosenior.pt/noticias/ 

LICENCIAMENTO

Para seu conforto e serenidade, todos os nossos parceiros encontram-se a funcionar de acordo com as 
licenças necessárias e com os requisitos da Segurança Social.

http://infosenior.pt/noticias/


  CONTACTE-NOS

para mais informações | geral@infosenior.pt 
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