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TABELA ESPECIAL DE PREÇOS 

 

A admissão de utentes na Residência Sénior da ANSE (Maia) obedece à tabela de preços 

que a seguir se indica. 

As Condições Especiais aplicáveis no âmbito de protocolo a celebrar entre a ANSE e 

Ordem Profissional, dizem respeito aos valores da Inscrição, Jóia e Caução. 

 

 MONTANTE (EUR) CONDIÇÕES ESPECIAIS 

INSCRIÇÃO 200,00 Isento 

JÓIA 2.500,00 Isento 

CAUÇÃO Sim 1 50% Desconto 

 

 MENSALIDADE 

ALOJAMENTO MONTANTE MÍNIMO (EUR) MONTANTE MÁXIMO (EUR)2 

QUARTO 

INDIVIDUAL 
1.650,00 1.850,00 

QUARTO DUPLO 1.450,00 1.650,00 

Esta tabela de preços, em regra, deverá ser objecto de revisão anual. 

                                                           

1
 Valor igual à primeira mensalidade, a ser devolvido no final do contrato. 

2
 Valor a praticar nos casos de utentes totalmente dependentes (acamados e quadros de demência grave), que 

necessitem de ajuda e apoio permanente para a realização das actividades da vida diária ou a necessitarem de 

cuidados específicos de recuperação ou saúde, com carácter permanente. 
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LISTA DE SERVIÇOS INCLUIDOS NA MENSALIDADE 

Os serviços a prestar no âmbito da tabela de preços acima apresentada são os seguintes: 

� Serviço de Alojamento – A prestar 365 dias por ano, sem interrupção, em quarto 

simples ou duplo, ambos suite, dispondo de toda a comodidade e conforto. 

� Serviço de Higiene e Conforto Pessoal – Serviço de apoio nas actividades 

quotidianas (higiene, alimentação, etc.). 

� Serviço de Alimentação - A ementa diária, elaborada por nutricionista, e de acordo 

com indicação médica, inclui 5 refeições (pequeno almoço, almoço, lanche, jantar e 

ceia), adaptadas de acordo com as necessidades nutricionais de cada utente.  Todas 

as refeições são confeccionadas na ANSE através de uma empresa especializada e 

certificada, subcontratada para o efeito. 

� Serviço de Lavandaria - Tratamento de vestuário de uso pessoal (lavandaria 

interna), bem como tratamento de roupa de cama e de banho (lavandaria externa). 

� Serviço de Apoio Psicológico e Social – Serviço prestado pelo departamento de 

Serviço Social, sempre que solicitado pelos utentes ou quando necessário. 

� Serviços de Saúde (totalmente prestados nas instalações da ANSE): 

• Serviço de Psiquiatria - Serviço assegurado, uma a duas vezes por semana, por 

profissional médico especializado em geronto-psiquiatria. 

• Serviço de Clínica Geral - Serviço assegurado, duas a cinco vezes por semana, 

por profissional médico de clínica geral. 

• Serviço de Enfermagem – Serviço prestado todos os dias do ano, incluindo, 

nomeadamente, a programação de medicamentos, a avaliação da tensão 

arterial e/ou glicemia, bem como tratamentos. 

• Serviço de Fisioterapia – Serviço prestado por uma empresa externa, de acordo 

com as normas de isenção atribuídas pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

ou outros subsistemas3. 

• Serviço de Farmácia – Serviço prestado por uma empresa externa, que assegura 

o fornecimento de medicamentos 24h/dia, todos os dias do ano. O valor dos 

medicamentos não está incluído na mensalidade. 

                                                           
3
 Caso o utente não seja isento, este serviço será suportado pelo mesmo. 
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• Serviço de Laboratório Clínico - Serviço prestado por uma empresa externa, de 

acordo com as normas de isenção atribuídas pelo SNS ou outros subsistemas4. 

� Serviços de Animação, Lazer, Cultura e Desporto - Actividades de animação  

socio-culturais realizadas na sala de convívio e/ou no jardim exterior, desenvolvidas 

por equipa de animadores, junto dos nossos utentes e adequadas à sua faixa etária, 

de modo a proporcionar a ocupação do seu tempo livre. 

� Serviços de Limpeza – A limpeza de todo o edifício será assegurada, todos os dias 

do ano, por empresa especializada e certificada, subcontratada para o efeito. 

� Serviços de Manutenção – A manutenção preventiva e correctiva do edifício e do 

jardim, será assegurada por empresa especializada e certificada, subcontratada para 

o efeito. 

� Serviços de Segurança – O edifício está equipado com sistema de Segurança 

Contra Incêndios (SCI), Sistema de Dectecção de Intrusão (SDI) e Sistema de Vídeo 

Vigilância (CCTV). O controlo destes sistemas, bem como os serviços de segurança 

são assegurados por empresa de referência no mercado, 365 dias/ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDÊNCIA SÉNIOR 
Milheirós – Maia 

 

T: 222 073 790 
geral@anse.com.pt 
www.anse.com.pt 

facebook.com/Anse 

                                                           
4
 Caso o utente não seja isento, este serviço será suportado pelo mesmo. 


