Mordomias
Um Mordomo dos tempos modernos ao seu dispor...
Nós trataremos com toda a dedicação e mordomia.
Agora, pode dedicar-se ao que melhor poderá fazer neste momento: trabalhar...
Nós estamos a fazer o mesmo por si, mas para si ....
A equipa Mordomias

A Mordomias
A Mordomias é uma empresa portuguesa, jovem, inovadora e dinâmica cuja missão/prioridade é
proporcionar-lhe uma qualidade de vida dos tempos antigos em pleno século XXI, durante as suas
horas de trabalho e no seu local de trabalho através de um único interlocutor e dar-lhe o descanso
merecido.
Foi a pensar em todas as “pequeninas” tarefas domésticas do seu dia-a-dia stressante e atarefado
que surgiu a Mordomias.
A nossa missão é proporcionar melhor qualidade de vida pessoal no seu escritório ou em sua casa,
durante as horas laborais e com o apoio da sua empresa.
A Torre E decidiu ajudar as empresas residentes e seus colaboradores a ultrapassarem a
dificuldade em conciliar a sua vida pessoal com a vida profissional colocando à sua disposição a
Mordomias, uma empresa especializada nesta área.
Esta iniciativa insere-se plenamente na política de Recursos Humanos seguida pelas empresas,
baseada no reconhecimento das pessoas e na convicção de que elas são o seu principal activo.
Serviços e Funcionamento
Enquanto desempenha as suas tarefas profissionais nós, a sua equipa Mordomias, tratamos de
tudo o que o preocupa no seu local de trabalho e lhe rouba tantos momentos de descanso e
concentração que deveria dedicar à sua função.
Deslocamo-nos ao seu local de trabalho onde recepcionamos e entregamos os seus pedidos de
serviço cujo pagamento é efectuado por multibanco portátil, dinheiro ou transferência bancária.
Mais tarde comodamente no seu mail recepcionará a factura respeitantes aos serviços usufruídos.
Como aceder aos serviços:
Mordomo presente no seu local de trabalho (2ª e 6ª das 09H00 às 13H00);
Contacto telefónico com o seu Mordomo (2ª e 6ª das 09H00 às 13H00);
Contacto telefónico e email da Mordomias (2ª e 6ª das 09H00 às 18H00);
Horário e Localização:
Torre E Recepção – De 2ª e 6ª das 09H00 às 13H00
Contactos
Carolina Lourenço
91 112 07 67
Mail: backoffice@mordomias.biz
Site: www.mordomias.biz
Horário:
2ª a 6ª Feira – 09H00 às 18H00

Serviços Mordomias:
•

INFÂNCIA:
Baby-sitting, Organização de festas infantis e temáticas com animação e catering;

•

IDOSOS:
Assistência domiciliária a idosos, acamados e doentes, Geriatria e assistência 24H/dia;

•

ANIMAIS:
Banhos e tosquias, transporte a veterinário, pet-sitting, hotel e serviços fúnebres;

•

LAR:
Colocação de pessoal doméstico, obras, reparações e bricolage, limpezas domésticas de rotina,
sazonais, de fim de obra ou específicas;

•

ROUPA:
Lavandaria, tinturaria, engomadoria, arranjos de roupa, roupa feita à medida e sapateiro;

•

CATERING:
Organização de eventos, entrega de refeições ao domicílio ou empresa, colocação de empregados para
servirem à mesa, Cake-design, chocolates e delícias doces;

•

VIATURAS:
Lavagem completa de viaturas, lavagem VIP, lavagem de estofos, embelezamento de viaturas, Smart
Repair (oficina ao domicílio/empresa), serviço de motorista com e sem viatura, deslocação e
transporte de viatura à oficina ou inspecção periódica;

•

ESTAFETAGEM:
Serviço de estafetas, tratamento de documentação, entrega de flores, duplicação de chaves, fotos e
serviços digitais, levantamento de documentação, compra de impressos; levantamento de exames
médicos, levantamento de encomendas;

•

OUTROS SERVIÇOS:
Comercialização de azeite de Malpica do Tejo; Organização de Mercado Gourmet e Biológico na sua
empresa, elaboração de packs de produtos gourmet de oferta e temáticos; gabinete de contabilidade,
serviços jurídicos, tratamento e entrega de IRS, elaboração de seguros, agência imobiliária para
venda ou compra de imóvel, agência de viagens, mudanças e transportes, apoio informático, design e
web-design, entrega de lenha ao domicílio, limpeza de jardins e piscinas, elaboração personalizada de
peças de acrílico.

