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THE NEXT GENERATION

 AGEING IN 
 PLACE



Em Portugal, apesar de a larguíssima maioria dos Portugueses envelhecer nas suas casas, as medidas de promoção de

envelhecimento em casa e na comunidade - ageing in place - continuam a ter uma fraca visibilidade pública quando

comparadas com a atenção que se atribui a soluções institucionais, nomeadamente, ao papel das estruturas residenciais na

promoção da vida dos mais velhos. Opondo-se a uma visão convencional de assistência à população idosa por via da resposta

institucional, a valorização de resposta - ageing in place - significa responder às necessidades de assistência a partir do

contexto onde a pessoa vive, procurando respostas articuladas através de uma integração progressivamente mais alargada de

serviços - de âmbito local, regional e nacional. Na prática isto significa não tirar a pessoa do local  onde ela vive para lhe

proporcionar o que ela necessita, mas criar aí as condições para que as suas necessidades sejam satisfeitas.  

 Referência:                  
              "ANTÓNIO M. FONSECA"  (2021) - "Ageing In Place - Envelhecimento Em casa e Na Comunidade" - Fundação Calouste Gulbenkian" - Católica - Faculdade de
Educação e Psicologia.

O Reconhecimento do conceito - ageing in place - e após se ter efetuado um levantamento exaustivo das necessidades

especificas em diversas IPSS em Portugal, as nossas equipas de design e engenharia, conceberam um Veículo de Apoio

Domiciliário, que atende aos requisitos técnicos e de gestão mais exigentes, assim como às necessidades específicas de

cada IPSS. 

                                                                         "Uma vida com sentido - Um futuro com confiança"

Ageing in Place - Envelhecimento Em Casa e na Comunidade

O Conceito - Ageing in Place

Designers e engenheiros juntos para
desenvolveram um veículo para as próximas

gerações.



The Next Generation -  é um veículo elétrico ligeiro de mercadorias, com uma transformação adaptada para "Serviço de

Apoio Domiciliário", construído com uma tecnologia avançada de equipamentos, com materiais de elevada qualidade e leves. 

O segredo do sucesso deste veículo, assenta na organização, flexibilidade, simplicidade e na otimização do seu espaço interior.

Preparado para atender às necessidades especificas de cada IPSS, está equipado no seu interior com três módulos específicos,

que garantem uma prestação individual para cada tipo de serviço. Foi também assegurada uma área livre para transporte de

roupa lavada ou suja e outras cargas. Este veículo assegura um trabalho com um elevado grau de higienização sem igual.

 
Transformação constituída pelos seguintes Módulos e áreas interiores:

- Um módulo de logística para distribuição de refeições, com acesso pelas portas de traseiras.

- Um módulo para prestação de serviços higiene e enfermagem, com acesso pela porta lateral.

- Uma área de carga para transporte de roupas e equipamentos diversos, com acesso pela porta lateral.

Proteção do interior do veículo:

Com objetivo de garantir uma melhor proteção térmica e de higienização, o interior do veículo foi revestido com um sistema de

painéis individuais, em polipropileno e com uma plataforma de chão em material altamente resistente e lavável, foi também

instalado um ventilador mecânico no tejadilho, para se assegurar uma ventilação necessária e adequada.

Possibilidade de ajustamento de pequenas alterações técnicas dos equipamentos em função das necessidades especificas de cada IPSS.

Veículo de Apoio Domiciliário  - The Next Generation

O Veículo - The Next Generation

Módulo para distribuição de refeições
 Acesso pelas portas traseiras do veículo.

Módulo para serviços de enfermagem e de manutenção
Acesso pela porta lateral do veículo.



Opção 3 

O módulo de refeições com acesso pelas portas traseiras do veículo está disponível em cinco opções e deverá ser

escolhido em função das necessidades especificas de cada IPSS:

Opção 1 - Módulo constituído por um sistema de 3 prateleiras.

Opção 2 - Módulo constituído por um sistema de 6 prateleiras.

Opção 3 - Módulo constituído por 3 gavetas.

Opção 4 - Módulo constituído por 6 gavetas.

Opção 5 - Módulo constituído por 8 malas exotérmicas.

                                

Escolher o Módulo para Transporte de Refeições

01 - Módulo de distribuição de refeições:                        

Módulo traseiro  com 3 prateleiras 
com abertura com tampa rebatível. 

- Em baixo selecione a opção que mais se adequa ao transporte das refeições da sua IPSS:

Opção 1 Opção 2 Opção 4

Opção 5

Módulo traseiro com 6 prateleiras  
com abertura com tampa rebatível.

 Módulo traseiro  com 3 gavetas 
com guias telescópicas. 

Módulo traseiro  com 6 gavetas com 
com guias telescópicas.

Módulo com 8 malas exotérmicas 
portáteis.

Módulo de seviços de higiene, enfermagem 
e manutenção. 

Módulo de serviços



O Módulo de Serviços como é constituído:

Módulo constituido por:

O módulo de serviços de higiene, enfermagem e manutenção, é constituído por 3 gavetas para transporte de medicamentos,

consumíveis de higiene, aparelhos e utensílios de enfermagem, um cacifo para transporte de roupa, dois compartimentos

para transporte de consumíveis de limpeza, sistema de painéis para fixação de vassoura e aspirador e para diversos tipos de

acessórios. Este módulo é comum para todos os veículos.

    

1x Sistema com cintas de amarração para fixação de cargas diversas.

3x gavetas para transporte de medicamentos, aparelhos medicos, etc.

1x Cacifo  de 500 mm de altura para guardar diversos itens.

2x Compartimentos para guardar  diversos tipos de itens.

2x Painéis para fixação de utensílios de limpeza e fixar um
aspirador.

1x Extintor.

1x Dispensador de Álcool gel.



Uma área de carga foi assegurada pelo acesso da porta lateral, deste modo é possível transportar uma cama articulada ou

uma cadeira de rodas em condições de segurança. 

Para aumentar a proteção térmica e a higienização do veículo, em ambas as opções está comtemplado o revestimento  interior  

com um sistema de painéis individuais em polipropileno e com uma plataforma para o chão em material altamente resistente e

lavável. Foi também instalado um ventilador mecânico no tejadilho, para se assegurar uma ventilação necessária e adequada.

                              
"Um trabalho com eficácia e Segurança"

04 - Área para transporte de roupa e cargas diversas:

Transporte de roupa e outros Equipamentos



Requisitos:

Instalação / adaptação da caixa de carga, forrada com divisórias com isolamento reservado ao transporte de refeições e também

para o transporte de outros produtos em simultâneo com géneros alimentícios, nomeadamente os produtos de higiene, de

limpeza e alimentícios, nomeadamente os produtos de higiene, de limpeza e roupa suja / lavada, devidamente acondicionadas e

isolados dos alimentos evitando todo e qualquer tipo de contaminações.

05 - Tipologia do Projecto - T1: 

Aviso de Abertura de Concurso - Anexo I

Investimento RE-C03-I01 - Nova Geração de Equipamentos e Resposta Sociais

06 - Formulário de Contacto:

Contacto da IPSS

Nome da IPSS: _________________________________________________________________________________________________________________________

Contacto do Responsável: ___________________________________________________________________________________________________________

Rua: _____________________________________________________________________________________________________Nº_____________________________

Código Postal: ___________________ Localidade: _______________________________________________________________________________________

Telefone: _______________________________ E-mail: ______________________________________________________________________________________

NIF: _____________________________________
 
 

Observações:



Orçamentos para transformação:

Opção 1: 

1x Armário para distribuição de refeições colocado na traseira do veículo com 3 prateleiras com tampa de proteção frontal rebatível.

1x Armário para Higiene e serviços de manutenção com 3 gavetas colocado na zona central do veículo.

1x Revestimento da caixa de carga com painéis laterais e plataforma para proteção do chão do veículo.

1x Iluminação interior do veículo 12 V.

1x Ventilação e extração mecânica do ar do interior da caixa de carga.

1x Legalização do veículo no IMT.

1X Serviço de montagem.

Garantia: 3 Anos 

Preço S/ IVA. Preço C/ IVA.

4.802,30 € 5.906,83 €

Opção 2: 

1x Armário para distribuição de refeições colocado na traseira do veículo com 6 prateleiras com tampa de proteção frontal rebatível.

1x Armário para Higiene e serviços de manutenção com 3 gavetas colocado na zona central do veículo.

1x Revestimento da caixa de carga com painéis laterais e plataforma para proteção do chão do veículo.

1x Iluminação interior do veículo 12 V.

1x Ventilação e extração mecânica do ar do interior da caixa de carga.

1x Legalização do veículo no IMT.

1X Serviço de montagem.

Garantia: 3 Anos 

Preço S/ IVA. Preço C/ IVA.

5.262,90 € 6.473,37 €

Opção 3: 

1x Armário para distribuição de refeições colocado na traseira do veículo com 3 Gavetas com kit de divisores interiores metálicos.

1x Armário para Higiene e serviços de manutenção com 3 gavetas colocado na zona central do veículo.

1x Revestimento da caixa de carga com painéis laterais e plataforma para proteção do chão do veículo.

1x Iluminação interior do veículo 12 V.

1x Ventilação e extração mecânica do ar do interior da caixa de carga.

1x Legalização do veículo no IMT.

1X Serviço de montagem.

Garantia: 3 Anos 

Preço S/ IVA. Preço C/ IVA.

5.613,50 € 6.904,05 €

Opção 4: 

1x Armário para distribuição de refeições colocado na traseira do veículo com 6 gavetas com kit de divisores interiores metálicos.

1x Armário para Higiene e serviços de manutenção com 3 gavetas colocado na zona central do veículo.

1x Revestimento da caixa de carga com painéis laterais e plataforma para proteção do chão do veículo.

1x Iluminação interior do veículo 12 V.

1x Ventilação e extração mecânica do ar do interior da caixa de carga.

1x Legalização do veículo no IMT.

1X Serviço de montagem.

Garantia: 3 Anos 

Preço S/ IVA. Preço C/ IVA.

6.196,90 € 7.622,18 €

Opção 5: 

1x Armário para distribuição de refeições colocado na traseira do veículo com 6 malas exotérmicas com pega ergonómica.

1x Armário para Higiene e serviços de manutenção com 3 gavetas colocado na zona central do veículo.

1x Revestimento da caixa de carga com painéis laterais e plataforma para proteção do chão do veículo.

1x Iluminação interior do veículo 12 V.

1x Ventilação e extração mecânica do ar do interior da caixa de carga.

1x Legalização do veículo no IMT.

1X Serviço de montagem.

Garantia: 3 Anos 

Preço S/ IVA. Preço C/ IVA.

6.280,60 € 7.725,14 €



Qual o concessionário que escolheu para a aquisição do seu veículo comercial eléctrico?:

Nome do concessionário:______________________________________________________________________________________________________________

Pessoa de Contacto:____________________________________________________________________________________________________________________

Selecione com um             o veículo comercial ligeiro de mercadorias elétrico escolhido:

Berlingo E-Berlingo L1 

Berlingo E-Berlingo L2 

Opel - E-Combo L1 Peugeot - E-Partner L1 Kangoo - E-Tech  L1 

Opel - E-Combo L2 Peugeot - E-Partner L2 Kangoo - E-Tech L2 

X

Como encomendar a transformação para o seu Veículo?

Maxus - E-Deliver L1 

Maxus - E-Deliver L2 

Telefone:_________________________________________________, E-mail:_________________________________________________________________________

1) - Para obter um orçamento para aquisição do seu veículo elétrico, deverá contactar ao seu concessionário de acordo com a sua

preferência pela marca e modelo do veículo.

2) - Após escolher o seu veículo, deverá indicar ao concessionário para juntar o orçamento da transformação na proposta a apresentar à

sua instituição.

3) - O seu concessionário enviar-lhe-á a proposta final com o valor do veículo + transformação conforme as opções escolhidas por si.

4) - Envie-nos um email com cópia do Anexo I e Anexo II,  a notificarmo-nos da sua encomenda e entraremos em contacto com o

concessionário para darmos seguimento.

5) Após estabelecermos o contacto com o seu concessionário para validar o seu interesse, entraremos em contacto com V. Exas. para

começarmos a desenhar a opção escolhida por si,  mais ajustada possível às suas necessidades.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aguardamos pelo seu contacto...!

Como Proceder ?



Transformação efectuada por:

SETDI, Unip. Lda.
Zoma Industrial das Lages, 95
4410-309 - Canelas - Vila Nova de Gaia
Tel.: 22 784 04 14 
info@setdi.pt
www.setdi.pt

Marcas / Modelos de Veículos Elétricos

Caso necessite de algum esclarecimento adicional, entre em contacto com o nosso Gestor de Clientes.

José Sardinha

10 - Marcas e Modelos de Veículos Elétricos Disponiveis

Berlingo E-Berlingo  

Opel E-Combo

Peugeot E-Partner

Kangoo E-Tech

Tel.: 91 780 47 01

Gestor de Clientes

Em que podemos ajudar ?

Maxus - eDeliver 3


