
 

Pro Senectute Cantão de Zug 
O seu contacto para perguntas sobre a terceira 
edade 
 
Os nossos serviços para maiores de 60 anos e seus familiares 
 
Pro Senectute Cantão de Zug é uma organização que fornece serviços sociais para cidadãos idosos no cantão 
de Zug. Há mais de 100 anos que defendemos o interesse, o bem-estar, a dignidade e os direitos sociais de 
idosos, bem como dos seus familiares e cuidadores. Esta é a motivação das nossas actividades de apoio. 
  
 

Serviços sociais  
Aconselhamentos e apoios gratuitos 

 
• sobre a segurança social  
• mediação de serviços e material de auxílio  
• sobre habitação e transferência para um lar de idosos  
• sobre prevenção y Docupass  
• orçamentos e dúvidas financeiras  
• ajuda para lidar com as dificuldades pessoais na vida  

 
Unterägeri: Os serviços sociais de Unterägeri são realizados pelo departamento "Assuntos Sociais e Saúde" do próprio 
município.  
 
 

 

Serviços sociais - Prestação de 
Serviços*   
• gestão de rendimentos e serviço fiduciário  
• declaração de impostos  
• assistência na mudança e transferência para um lar de idosos  
• apoio após falecimento 

 
Unterägeri: Os residentes de Unterägeri são gentilmente convidados a contactar-nos para discutir uma solução individual. 
 
 

 
Serviços em casa *   
• ajuda rápida e fácil na vida quotidiana  
• alíviamento de familiares  
• apoio em casa, com compras e refeições  
• cuidados de hygiene básicos durante a intervenção  
• serviço de limpeza por estudantes durante os intervalos 

semestrais 
• se possível, apoio feito pela mesma pessoa 

 
* Os serviços sujeitos a taxas são cobrados de acordo com as tarifas socialmente graduadas 



 

 
Os nossos serviços para os maiores de 60 anos e seus familiars 
 
 
 

Ofertas de cursos   
• Cultura e Sociedade • Formação em memória 
•    Jogar, desenhar e pintar • Encontros gratuitos 
• Seminários de Reforma • Exercício e Desporto 
• Línguas • FitGym e Aquafitness 
• Mundos digitais • Percursos de bicicleta 

• Música e Canto • 
Excursões e Semanas de 
Férias  

• Saúde  
 
 

 
Loja especializada em material de 
auxílio   
• vasta gama de material de auxílio para os idosos  
• aconselhamento e instalação pelos nossos próprios 

especialistas   
• aluguer de cadeiras de rodas e camas de enfermagem  
• aconselhamento sobre habitação e finanças - aconselhamento 

financeiro para pessoas em necessidade  
• loja especializada localizada no centro da cidade de Zug  
• loja online em www.hilfsmittel-ps.ch  

 
 
 

Informações gerais   
Horário de abertura do escritório:  
Segunda à sexta-feira: 08.30 - 11.30h e 14.00 - 17.00h 

 
Horário de abertura da loja especializada:  
Segunda-feira: 13.00 - 18.00h / Terça a sexta-feira: 08.00 - 17.00h 

 
Telefone: 041 727 50 50  
Página Web: www.zg.prosenectute.ch  
E-Mail: info@zg.prosenectute.ch  
Loja web: www.hilfsmittel-ps.ch 

 
Línguas: No nosso escritório podemos aconselhá-lo e ajudá-lo 
nas seguintes línguas: alemão, inglês, francês e italiano. Se não 
falar nenhuma destas línguas, por favor traga uma companhia 
para a tradução. 


