SENSIL
Apoio Domiciliário
e serviços de
saúde

Crianças * adultos * idosos

A quem prestamos o serviço de Apoio
Domiciliário?
A todas as pessoas em situação de dependência:
Temporária (pós operatório imediato, doença súbita, convalescença, gestantes, pósparto…)

Permanente (doenças crónicas (Alzheimer, Parkinson, artrite, diabetes), doentes em
estado terminal, situação de dependência, através da sua reabilitação, readaptação e
reinserção social,…)

Ausência permanente ou temporária do cuidador
Solidão ações para combater a solidão que afeta muitos idosos e que pode levar a
estados depressivos.

Missão, valores e objectivos
MISSÃO
A Sensil tem como missão garantir a excelência dos cuidados, baseando a sua
atividade num plano de saúde integrado, adaptado a necessidades individualizadas e
específicas, responsabilizando-se pela supervisão e garantia de qualidade dos seus
colaboradores.

VALORES
Humanidade ; Confidencialidade ; Integridade ; Disponibilidade ; Confiança

OBJECTIVOS
Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da pessoa, família; Evitar a
institucionalização; Proporcionar à pessoa dependente e à sua família a
possibilidade de manter o mais possível o seu dia-a-dia inalterado; Assegurar todo
o tipo de cuidados individualizados e personalizados no domicílio; Esclarecer e
orientar a família acerca de dúvidas inerentes à causa da dependência crónica ou
temporária da pessoa; Animar e ocupar a pessoa de forma a mantê-la ativa.
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Serviços::
Teleassistência
Pequenas Reparações domésticas

Adaptação de Barreiras arquitetónicas
Venda e/ou aluguer de ajudas técnicas

Os nossos cuidadores

Os colaboradores Sensil são pessoas especiais.
Se na sua família alguém precisa de cuidados especiais,
temos sempre uma solução de confiança que garanta de
forma personalizada o cuidado, conforto e companhia
necessária.
Com a colaboração dos nossos cuidadores criamos
condições para a permanência no domicilio, sem ter que
abandonar o meio familiar e social.
Todos os serviços são prestados por uma equipa
humanizada e qualificada, garantindo qualidade de vida e
bem-estar aos clientes.

Funções dos cuidadores de dependentes
•Cuidar da medicação oral da pessoa idosa, em dose e
horário prescritos pelo médico. Em caso de injeções,
mesmo com receita médica, é proibido ao cuidador aplicálas. Deverá recorrer a um profissional da área de
enfermagem.
•Estimular a autonomia da pessoa idosa, por isto, o
cuidador deverá, sempre que possível, fazer com ela e não
para ela.
•Assiste a pessoa idosa a movimentar-se dentro de sua
casa.
•Ajuda na higiene e cuidados pessoais (pentear,
tomar banho, etc.).
•Procura proporcionar conforto e tranquilizar a
pessoa idosa em situações de crise (por exemplo, quando
fica agitado ou ansioso).
•Ajuda na comunicação com os outros, quando existem
dificuldades para expressar-se.
•Desenvolver atividades de estímulo motor e
cognitivo de acordo com orientações
•Auxiliar nas atividades de relações sociais.

Perfil dos nossos cuidadores de dependentes
O cuidador de pessoas deverá associar ao
conhecimento técnico a paciência, o cuidado e o
carinho.
•Pessoas de ambos os sexos, com qualidades éticas e
morais e que apresentem boa saúde física e mental;
•Identificação do registo criminal limpo e possuir boas
referências ou ter trabalhado para alguém conhecido;
• Formação certificada em reabilitação física

•Capacidade para se adaptar aos hábitos familiares,
respeitar a intimidade, a organização e as crenças da
família, evitando interferências nessas crenças.
• Possuir domínio e equilíbrio emocional.
• Disponibilidade para acompanhar em saídas e
viagens.

Vantagens na contratação do Serviço de apoio
domiciliário Sensil
• Possibilidade de contratação por horas, dias, semanas ou meses com planos flexíveis
conforme as necessidades da família;
• Cuidados nos mais diversos níveis, com valores de acordo com o nível do atendimento e
plano de cuidado específico de acordo com a patologia do paciente;
• Ser tratado nas acomodações e no conforto do seu lar;
• Poder usar sua própria roupa e sentir segurança física no seu ambiente familiar;
• Ter maior dignidade num ambiente que não alimenta a ideia de enfermidade;
• Estar em um ambiente de maior socialização na companhia dos familiares;
• Poder contar com o apoio, atenção e carinho da família;
• Alimentar-se adequadamente com alimento preparados em sua casa, sob orientação
profissional;
• Ver, sentir e cuidar do paciente-familiar em sua casa, sem precisar de se deslocar para
o hospital em curto horário predeterminado, tendo muitas vezes que pernoitar no hospital
para cuidar do familiar;
• Possibilidade de troca do profissional conforme a necessidade do cliente sem prejudicar o
atendimento e sem custo adicional para a família;
• Seleção cuidadosa de profissionais, verificando referências profissionais e pessoais, bem
como antecedentes criminais.

Modalidades do Serviço
Permanente
e/ou mensal

Este serviço é prestado de segunda a sextafeira ou sábado, a tempo parcial ou a tempo
inteiro.

Fins de
semana e/ou
feriados

Este serviço é prestado segundo as
necessidades das nossas famílias.

Ocasional

Esta modalidade é ideal para os pais que
querem sair e desejam deixar os seus filhos
ao abrigo de um cuidador profissional e
especializado. Pode ser por umas horas
durante diurnas ou noturnas, durante a
semana ou fim de semana ou feriado.

Requisitos para implementação de uma
unidade Sensil
Licenças:
.Camarária;
.Segurança Social.
(taxas não incluídas no Package de Franquia)
Espaço (dimensão mínima 45 m2):
.Receção;
.Sala de Atendimento;
.Sala de Trabalho;
.Instalações Sanitárias: pessoal e público.
Pessoal
•Director técnico:

- Bacherlato em Ciências da Saúde ou Ciências Sociais
e Humanas.

•Prestadores de cuidados:

- Agentes de Geriatria/Auxiliares de Ação Médica;
- Enfermeiros;
- Fisioterapeutas;
- Podologistas.

Package de Franquia Nacional
Franchising

Direito de Entrada
Formação e Apoio Inicial

Projeto de arquitetura

Material Gráfico e de Apoio
Cartões de Visita
Papel Timbrado
Envelopes
Flyers
Capas dossier

Material Técnico

Material de apoio para o arranque da atividade

Package de Software

Software de Gestão e Faturação

Workwear

Fardas de Enfermeiro
Fardas de Auxiliar

Franchising Sensil

Dados Gerais
País de Origem: Portugal
Atividade em Portugal
Início do Negócio: 2007
Início do Franchising: 2008
Zonas Prioritárias: Zonas urbanas

Condições de Franchising
Investimento Inicial: 25.000 + IVA
Duração do Contrato: 10 anos
Royalities: 5%
Taxa de Publicidade: 2%

Franchising Sensil
Apoio no arranque da atividade:
•
•
•
•

Suporte na escolha do espaço e na obtenção do licenciamento;
Decoração;
Inauguração;
Acompanhamento no início da atividade.

Suporte contínuo à rede:
•
•
•

Suporte técnico de saúde e apoio domiciliário;
Gestão da unidade, procedimentos, software, produtos;
Marketing: convenções, publicidade nacional local e integrada;

Recursos disponíveis aos franchisados
Documentação
•

Conjunto de manuais com processos, procedimentos do negócio.

•

Formulários, modelos e minutas de contratos que suportam toda a
atividade com clientes, cuidadoras e outros colaboradores.

Recursos disponíveis aos franchisados
Software
•

Acesso à página do Facebook da SENSIL onde poderá partilhar artigos,
notícias de âmbito geral ou relativos à sua unidade;

•

Acesso a endereços de Webmail SENSIL – @sensil

•

Acesso ao licenciamento do software primavera de gestão operacional das
unidades: programação e prestação do serviço; faturação e gestão de
contas correntes; pagamentos a prestadores de serviço; gestão da
atividade de divulgação; gestão do processo de recrutamento.

Recursos disponíveis aos franchisados
Marketing, Publicidade e Networking
•
•

•
•
•

Site Sensil – www.sensil.pt - Partilha notícias e artigos, no âmbito do apoio
domiciliário. Promove as várias unidades Sensil.
Apresentação de casos reais resultantes das ações efetuadas pela
publicidade, promoção e trabalho de relações públicas levado a cabo pela
SENSIL a nível institucional;
Rede de protocolos e parcerias;
Rede em crescimento cujas unidades encontram-se licenciadas ou em fase
de licenciamento.
Exemplos:

Recursos disponíveis aos franchisados
Pack de Marketing e Office
•

Conjunto de materiais e ferramentas adaptadas às necessidades de cada unidade
(anúncios para media, rádio, recrutamento; brochuras, flyer´s, press releases);

•

São fornecidas brochuras, flyer’s, cartões pessoais, papel de carta e envelopes para
apoio inicial ao negócio.

Recursos disponíveis aos franchisados

Formação
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestão da unidade – departamento informático, jurídico, marketing e comunicação;
Formação teórica global na sede;
Componente prática na Unidade Piloto da Sensil;
Suporte na seleção do espaço, decoração, elaboração de plano de atividade para
abertura de nova unidade e inauguração;
Apoio na elaboração de um plano económico-financeiro para pedido de
financiamento;
Apoio no licenciamento na atividade junto da Segurança Social, Câmara Municipal e
demais entidades;
Reuniões periódicas com a rede de unidades;
Suporte constante em cada unidade;
Participação na reunião anual da Onebiz, novidades empresariais, novidades ao nível
da formação, desafios e oportunidades no setor.

Unidade Sensil
.

Para mais informações contatar:
Lara Gameiro
Lara.gameiro@sensil.pt
info@sensil.pt
+351 967604126
Visite-nos em www.sensil.net

Obrigada!

