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Tabela de Preços

Lavagem de Viaturas

Valor

Lavagem manual da carroçaria (inclui vidros, retrovisores, jantes e cava das rodas).
Limpeza de grossuras (inclui a bagageira). Aspiração de interiores (inclui assentos e
Classe 1 e Motos
bagageira). Limpeza de tablier, consola e componentes inerentes. Limpeza interior de
vidros. Aplicação de graxa nos pneus. Aplicação de ambientador no habitáculo.

12,50 €

Classe 2

Lavagem manual da carroçaria (inclui vidros, retrovisores, jantes e cava das rodas).
Limpeza de grossuras (inclui a bagageira). Aspiração de interiores (inclui assentos e
bagageira). Limpeza de tablier, consola e componentes inerentes. Limpeza interior de
vidros. Aplicação de graxa nos pneus. Aplicação de ambientador no habitáculo.

14,50 €

VIP
Classe 1

Lavagem manual da carroçaria e jantes. Aspiração e lavagem manual da bagageira.
Limpeza de todas as tapeçarias e pele. Aspiração e lavagem integral de todo o
habitáculo. Limpeza das poeiras acumuladas no tablier e consola. Limpeza de lombadas
das portas. Lavagem de vidros e espelhos. Aplicação de renovador em todas as
borrachas e componentes plásticas (interior e exterior). Aplicação de graxa nos pneus.

89,00 €

VIP
Classe 2

Lavagem manual da carroçaria e jantes. Aspiração e lavagem manual da bagageira.
Limpeza de todas as tapeçarias e pele. Aspiração e lavagem integral de todo o
habitáculo. Limpeza das poeiras acumuladas no tablier e consola. Limpeza de lombadas
das portas. Lavagem de vidros e espelhos. Aplicação de renovador em todas as
borrachas e componentes plásticas (interior e exterior). Aplicação de graxa nos pneus.

99,00 €

Aplicação de creme de pele na lavagem VIP

13,00 €

VIP Classe 1 e 2

Outros Serviços Automóveis
Transporte e
Motorista

Transporte de viaturas a inspeção automóvel, assistência em oficina, reparação em
oficina; Serviços de Motoristas com e sem viatura.

Smart Repair
Mossa

Valor
Orçamento

Valor

Remoção mossas (max 5)

62,00 €

Reparação de queimaduras/furos (max 4)

59,80 €

Reparação pára-brisas

60,50 €

Reparação de jantes de alumínio

23,05 €

Remoção de riscos sem pintura

17,30 €

Atenuar impactos de pequena dimensão

14,40 €

Retrovisor ext.

Reparação de retrovisor exterior de plástico

36,00 €

Retrovisor ext.

Embelezamento

11,55 €

Plástico e Tecido
Pára-brisas
Jantes Alumínio
Risco
Retoque

Pára-choques

Reparação & Pintura (cor plástico)

Pára-choques

Embelezamento

37,30 €

Frisos laterais

Reparação & Pintura (cor plástico)

57,70 €

Polimento geral

Polimento para Seg C e superior

104,35 €

144,00 €

NOTA: Serviços executados na garagem do cliente, sem deslocação da viatura e com prévia avaliação antes da execução.

Lavandaria - Roupa de Casa
Cobertores (finos)

Valor
8,00 €

Cobertores (felpudos) e Colchas de algodão

10,00 €

Colcha de croché

25,00 €

Colcha de seda

20,00 €

Edredon simples

15,00 €

Edredon de casal

20,00 €

Edredon de penas

22,00 €

Almofada de dormir penas

10,00 €

Capa de edredon solteiro

5,00 €

Capa de edredon casal

6,00 €

Carpetes m2

15,00 €

Cortinados Kg

15,00 €

Tapetes Kg (sisal, arraiolos)

8,00 €

Toalha de mesa

ORÇAM.

Lavandaria - Vestuário
Blusa simples
Blusão de penas

Valor
3,60 €
11,00 €

Blusão de pêlo

7,50 €

Blusão simples

6,50 €

Calças

3,50 €

Camisa

3,50 €

Camisola de lã

3,90 €

Casaco 3/4

8,50 €

Casaco até ao joelho

8,50 €

Sobretudo

10,00 €

Blaser

4,80 €

Casaco de malha

3,00 €

Fato calça e casaco

8,00 €

Fato saia e casaco

8,00 €

Fato de noiva simples

50,00 €

Fato de cerimónia masculino

15,00 €

Gabardine

10,00 €

Gravata / Laço

3,50 €

Parka

7,50 €

Saia

3,50 €

Vestido simples

7,50 €

Vestido de noite trabalhado

10,00 €

Vestido de Baptizado criança

15,00 €

* Lavar e Secar Kg (Roupa mista de vestir e direita

3,50 €

* Lavar, Secar e Engomar Kg (Roupa direita (sem roupa de vestir)

4,75 €

Engomadoria
Engomadoria de peças simples de casa e vestuário à unidade

Valor
0,75 €

Pack de Engomadoria de 25 peças para ser utilizado em 30 dias

17,25€
0,69€ un.

Pack de Engomadoria de 50 peças para ser utilizado em 30 dias

33,00€
0,66€ un.

Pack de Engomadoria de 100 peças para ser utilizado em 30 dias

61,00€
0,61€ un.

Pack de Engomadoria de 200 peças para ser utilizado em 30 dias

118,00€
0,59€ un.

NOTA: Não são incluídas nos packs peças como linhos, toalhas e lençóis bordados, cortinados, capas de
edredon, vestidos de noiva e roupa de cerimónia. Nestes casos será apresentado orçamento.

Costura

Valor

Saia - Apertar saia sem cós

7,20 €

Saia - Apertar saia com cós

9,60 €

Saia - Apertar saia com elástico / Apertar saia com pregas

9,00 €

Saia - Baínha / Baínha à mão

8,40 €

Saia - Baínha de saia com pregas / Baínha saia rodada

9,00 €

Saia - Baínha saia com forro

9,60 €

Calça - Apertar

7,20 €

Calça - Apertar calça com cós

8,40 €

Calça - Baínha à mão / baínha original / Baínha com racha / Baínha postiça

7,50 €

Calça - Baínha à máquina / Baínha malha de seda

6,50 €

Calça - Baínha com dobra ou forro

8,80 €

Calça - Fechar bolso e cortar

4,80 €

Blusa - Apertar

7,20 €

Blusa - Baínha / Punhos

6,00 €

Casaco - Apertar

12,00 €

Casaco - Baínha / Manga / Punhos

12,00 €

Casaco - Baínha casaco rodado

14,00 €

Casaco - Baínha casaco em pele

24,00 €

Vestido - Apertar

9,60 €

Vestido - Alças

4,80 €

Vestido - Apertar Forro / Apertar Pinças

7,20 €

Vestido - Baínha

9,60 €

Vestido - Baínha vestido rodado

12,00 €

Gabardine / Parka - Baínha / Baínha com forro duplo

12,00 €

Gabardine / Parka - Mangas / Punhos

12,00 €

Gabardine / Parka - Colocar fecho

9,60 €

Gabardine / Parka - Colocar Botoões

4,80 €

Sapateiro

Valor

Homem
Capas

7,75 €

Solas inteiras

25,75 €

Meias solas

23,00 €

Poupa solas

16,75 €

Saltos Novos

11,00 €

Palmilhas

8,50 €

Forros (par)

9,50 €
Senhora

Capas de borracha

6,75 €

Capas de longa duração

5,75 €

Meias solas

19,50 €

Solas inteiras

21,75 €

Forrar saltos

16,50 €

Saltos Novos

14,50 €

Cravar saltos

6,75 €

Almas (par)

16,50 €

Bicos

8,50 €

Tingir sapatos

12,50 €

Poupa solas

14,75 €

Palmilhas

9,50 €

Forros (par)

8,50 €

Sapateiro - Produtos para sapatos

Valor

Spray para camurça

6,75 €

Escova de camurça / Escova para engraxar / Pedras Nobuk

3,90 €

Esticadores

8,50 €

Palmilhas de pele

3,90 €

Palmilhas de esponja / Palmilhas de cortiça

1,95 €

Atacadores de cabedal (mt)

2,80 €

Atacadores para sapatos / Atacadores para ténis

1,45 €

Atacadores para botas

1,75 €

Collonil

6,75 €

Pomadas para calçado

2,90 €

Botões rápidos / Molas

1,40 €

Botões para calças

1,85 €

Fivelas para calçado

3,25 €

Fivelas para cinto

5,75 €

Calçadeiras

3,25 €

Taco slip

3,75 €

Catering

Valor

Entradas (4 Pessoas)
Crepes de Camarão Gratinados

41,40 €

Crepes de Frango e Cogumelos Gratinados

38,70 €

Crepes de Espinafres e Queijo de Cabra Gratinados

41,40 €

Ovos Recheados c/ Camarão

32,20 €

Ovos Recheados c/ Atum

27,60 €

Ovos Recheados c/ Frango

29,90 €

Lagosta Fingida (6 Pessoas)

48,30 €
Tartes e Empadas (6 Pessoas)

Empada de Frango e Cogumelos

41,40 €

Empada de Carne e Cogumelos

44,20 €

Empada de Bacalhau c/ Alho Francês

41,40 €

Empada de Camarão e Queijo de Cabra

51,00 €

Empada de Pato c/ Ananás

48,30 €

Quiche Lorraine

38,70 €

Tarte de Camarão e Alho Francês

41,40 €

Tarte de Espargos Brancos e Presunto

41,40 €

Tarte de Espinafres e Queijo Creme

38,70 €

Tarte Frango Estufado c/ Queijo de Cabra e Cogumelos

41,40 €

Peixe (4 Pessoas)
Arroz de Polvo

55,20 €

Bacalhau Verde

59,40 €

Bacalhau à Cozinha Velha

59,40 €

Bacalhau c/ Natas e Camarão

59,40 €

Bacalhau Real

62,10 €

Bacalhau c/ Espinafres

58,00 €

Camarão c/ Espargos Gratinados *

69,00 €

Caril de Camarão *

59,40 €

Caril de Lulas

62,10 €

Empadão de Bacalhau e Alho Francês

55,20 €

Empadão de Atum

52,50 €

Feijoada de Lulas *

58,00 €

Feijoada de Camarão *

62,10 €

Lulas gratinadas c/ Bacon *

50,00 €

Salada Russa de Atum

62,10 €

Salada Russa de Camarão

62,10 €

Strogonoff de Camarão *

69,00 €

Torta de Camarão (6 Pessoas)

58,00 €

* Com arroz branco

Carne (4 Pessoas)
Arroz de Frango c/ Enchidos Diversos

55,20 €

Arroz à Valenciana

58,00 €

Arroz de Pato

58,00 €

Bifinhos de Perú c/ Natas e Cogumelos *

55,20 €

Carne de Porco Assada c/ Castanhas *

59,40 €

Caril de Frango *

58,00 €

Coq-au-Vin *

58,00 €

Empadão de Carne

55,20 €

Favas à Portuguesa *

55,20 €

Feijoada à Portuguesa *

55,20 €

Frango à Turca *

58,00 €

Goulache à Húngara *

58,00 €

Lombo de Porco Recheado c/ Farinheira *

59,40 €

Lombinhos em Massa Folhada *

58,00 €

Perna de perú Assada no Forno *

55,20 €

Rolinhos de Perú Recheados c/ Espinafres *

55,20 €

Rolinhos de Perú Recheados c/ Paté *

58,00 €

Rolo de Carne Recheado c/ Bacon e Queijo *

58,00 €

Salada Russa de Frango

52,50 €

Strogonoff de Perú

55,20 €

* Com arroz branco
Acompanhamentos (4 Pessoas)
Arroz de Manteiga

13,80 €

Arroz Árabe

19,40 €

Arroz de Bacon

19,40 €

Arroz de Cenoura

17,00 €

Arroz de Espinafres

17,00 €

Couve-Flôr "Au Gratin"

21,00 €

Esparregado de Espinafres

21,00 €

Salada Russa

20,00 €
Doces (6 a 8 Pessoas)

Bavaroise de Ananás

39,00 €

Bavaroise de Morango

39,00 €

Bavaroise de Amêndoa c/ Doce de Ovos

41,40 €

Bavaroise de Frutos Silvestres

41,40 €

Bavaroise de Chocolate c/ Natas

39,00 €

Charlotte de Chocolate

41,40 €

Cheese-Cake de Maracujá

41,40 €

Delícia de Chocolate

41,40 €

Marquise de Chocolate

39,00 €

Mousse de Chocolate c/ Avelãs

39,00 €

Mousse de Manga

39,00 €

Mousse de Caramelo

39,00 €

Pavê de Maracujá

41,40 €

Pavê 3 Cremes

39,00 €

Pavê de Suspiros, Morangos e Leite Condensado

41,40 €

Semi-Frio de Leite Condensado

40,00 €

Tarte de Maracujá e Queijo Mascarpone

41,40 €

Tarte de Maçã

39,00 €

Torta de Chocolate c/ Natas

39,00 €
Serviço

Empregado para servir à mesa (à hora)

18,00 €
Entrega de Catering

Serviço de entrega dentro da área de Lisboa

36,00 €

Serviço de entrega fora da área de Lisboa

45,00 €
Bolos decorados

Bolos (Kg)

26,00 €

Bolachinhas decoradas

2,90 €

Queques decorados

5,75 €

Serviço de entrega de Bolos na área de Lisboa

20,00 €

Serviço de entrega de Bolos fora da área de Lisboa

26,00 €

Serviços de Apoio Domiciliário

Valor

Geriatria - Assistência no domicílio a pessoas idosas ou dependentes na higiene pessoal,
mobilizações, posicionamentos, ajuda doméstica, administração de medicamentos ou companhia,
enfermagem e alguns serviços de fisioterapia, jogos de estimulação cerebral.

ORÇAM.

Tele-assistência - Helphone - ligação do utente 24 horas por dia, 365 dias por ano, à Central de
Assistência Permanante pronta a responder a qualquer situação de emergência.

ORÇAM.

Cuidados a Doentes e/ou Convalescentes - Acompanhamento diurno e nocturno tanto em domicílio
como em hospitais, clínicas ou outros. Apoio em situações de recuperação de intervenções
cirurgicas, doença prolongada ou crónica, em situações em que é difícil a presença frequente de
familiares ou amigos.

ORÇAM.

Apoio a Dependentes - Apoio a pessoas portadoras de algum nível de limitação (temporária ou
permanente) na realização das diferentes actividades de vida diária. Estes serviços estão
indicados para situações de recuperação de acidente ou intervenção cirúrgica ou as relacionadas
com doenças generativas e/ou incapacitantes.
Atenção e cuidado a bebés e crianças - Prestação de serviços integrais (amas domiciliárias)
desde acompanhamento e recolha de crianças à escola até cuidados no domicílio de forma
continuada ou serviços pontuais de "baby-sitting" diurnos ou nocturnos.

ORÇAM.

ORÇAM.

NOTA: Estes serviços são prestados por Técnicos de Geriatria, Enfermeiros, Fisioterapeutas entre outros.
Estes serviços são sob orçamento e após visita ao domicílio para levantamento das necessidades.

Serviços Domésticos

Valor

Limpeza - Desde a realização de limpezas gerais em situações pontuais até à prestação de
serviços continuados

ORÇAM.

Engomadoria - No domicílio do cliente e em situações de serviço individual ou combinado com
outros serviços

ORÇAM.

Cozinha - No domicílio do cliente e em situações de serviço individual ou combinado com
outros serviços

ORÇAM.

Internas - Pessoal de serviço doméstico que pernoita no domicílio do cliente

ORÇAM.

Animais

Valor

Banhos e Tosquias (inclui limpeza dos ouvidos e corte de unhas)

ORÇAM.

Entrega de rações ao domicílio

ORÇAM.

Hotel

ORÇAM.

Transporte ao próprio veterinário

ORÇAM.

Consulta de Veterinário

ORÇAM.

Serviço Fúnebre

ORÇAM.

Estética

Valor

Maquilhagem profissional ao domicílio

ORÇAM.

Maquilhagem profissional para festas, eventos, casamentos.

ORÇAM.

Caracterização infantil em festas

ORÇAM.

Caracterização em festas temáticas

ORÇAM.

Colocamos na sua empresa esteticista e respectivos serviços de massagens de relaxamento e
drenagem linfática, epilação, manicura e pedicura.

ORÇAM.

Bricolage, Obras e Reparações

Valor

Serviços de Bricolage (colocação de papel de parede, colocação de cortinados, varões de
cortinados, toalheiros, candeeiros, pendurar quadros, prateleiras, LCD)

ORÇAM.

Obras e Reparações em várias áreas (Pintura, Canalização, Estucador, Electricista, Gaz,
Ladrilhador, Carpinteiro)

ORÇAM.

Deslocação ao domicílio para apresentação de orçamento que não será cobrado se o serviço
for adjudicado.

22,50 €

Estafetagem e Recados diversos

Valor

Estafeta - Serviço de estafeta na região da Grande Lisboa cujo serviço será entregue no período
de 24 horas após o pedido (Moto)

9,00 €

Estafeta - Serviço de estafeta na região da Grande Lisboa cujo serviço poderá ser entregue em
em 3 horas após o pedido (Moto)

18,00 €

Estafeta - Serviço de estafeta fora da região da Grande Lisboa cujo serviço será entregue no
período de 24 horas após o pedido (Automóvel)

18,50 €

Estafeta - Serviço de estafeta fora da região da Grande Lisboa cujo serviço poderá ser entregue
em 3 horas após o pedido (Automóvel)

31,00 €

Chaves - Duplicação de chaves de casa, automóvel, cofre e armários

ORÇAM.

Chaves - Colocação de todo o tipo de fechaduras, abertura de portas e mudança de fechaduras.

ORÇAM.

Chaves - Portas blindadas, cofres e armeiros

ORÇAM.

Flores - Bouquets, ramos e flores em arranjos e para ocasiões festivas

ORÇAM.

Flores - O valor da entrega varia consoante o local e o horário

ORÇAM.

Fotografias - Impressão digital em diversos suportes e dimensões (t-shirts, canecas, porta
chaves, canetas, tapetes de rato, calendários, postais de boas festas)

ORÇAM.

Fotografias - Revelação de rolos fotográficos e respectiva impressão

ORÇAM.

Outros Serviços

Valor

Serviço de Entrega de Lenha ao domicílio (1000 Kilos)

250,00€

Serviço de Entrega de IRS

ORÇAM.

Serviço de Personal Trainer ao domicílio ou empresa

ORÇAM.

Apoio contabilistico

ORÇAM.

Apoio informático

ORÇAM.

Webdesign e Design gráfico

ORÇAM.

Apoio na elaboração de seguros de imóveis, de viaturas e de vida

ORÇAM.

Agência imobiliária para compra e venda ou arrendamento de imóveis

ORÇAM.

Agência de viagens para marcação de viagens ou alojamento

ORÇAM.

