
A BestCareAgency é uma agência de recrutamento de educação especializada em
serviços de Nannies e Babysitters. Focamo-nos em conectar famílias com cuidadoras
excecionais e outras profissionais de cuidado familiar. Apostamos no cuidado e
descomplicação familiar, prestando apoio no cuidado das crianças entre os 0 e os 13
anos.
 
Dispomos de serviços de Babysitting, Nanny e de Ajudante Familiar, todos eles
personalizados em resposta às necessidades familiares, a nível ocasional, regular ou
permanente. 
 
A nossa proposta de parceria tem os seguintes pressupostos de benefícios aos
colaboradores e familiares diretos da V/ empresa/instituição, sob os valores de tabela:
 
- 5% desconto em serviços de Babysitting Pontual, Regular e Especial Fim-de-Semana e
Férias.
- 15% desconto sob a taxa de agendamento de qualquer serviço de Babysitting.
- 10% desconto em serviços de recrutamento de Nanny e Ajudante Familiar.
- Acesso privilegiado e prioritário a promoções temáticas e exclusivas para parceiros.
- Comunicação próxima via inscrição da nossa newsletter com sugestões e informações
importantes relativas á vida familiar e desenvolvimento pessoal e infantil.
 
INSCREVA-SE NA NEWSLETTER: http://eepurl.com/ggYLez
 
 
 

PARCERIA -  CONDIÇÕES GERAIS

CORPORATE CARE



Agendamento
Para marcar o serviço de Babysitting, será cobrada uma taxa de agendamento por cada
solicitação. 

Taxa de Agendamento regular: 12€
(para marcações realizadas com 48 horas de antecedência).

Taxa de agendamento última hora: 15€
(para marcações realizadas com menos de 24 horas de antecedência).

Taxa de agendamento S.O.S: para agendamentos com menos de 12 horas, acresce
uma taxa de marcação de 15% do valor total da fatura. 
 
Condições
Cada babysitter poderá ser responsável por três crianças ao mesmo tempo, no máximo,
sendo que nos reservamos o direito de alterar este número em função da
idade/características das crianças. A partir da 4ª criança é taxado 20% do valor hora por
criança. 

Cada marcação tem um mínimo de 4horas de serviço. 
 
Valores / hora
Segunda a Sexta-feira - 10€
Fim-de-semana - 12€
A partir das 00h - 15€
Pernoitar (noite completa) - 100€
Feriados - 25€
Véspera e Dia de Natal / Noite de Fim de Ano / Páscoa - 35€

HONORÁRIOS

BABYSITTING OCASIONAL



Agendamento
Para marcar o serviço de Babysitting de regime Regular, será cobrada uma taxa de
agendamento, mediante o tempo contratado (desde 30€).
 
Condições
Cada babysitter poderá ser responsável por três crianças ao mesmo tempo, no máximo,
sendo que nos reservamos o direito de alterar este número em função da
idade/características das crianças. 

Duração mínima do serviço - 30 dias.
 
Valores
Serviço de Contratação de Continuidade com valores e condições válidas para semana e
fim-de-semana. 

Part-time
A partir de 3 horas diárias, com um mínimo de contratação de 2 dias semanais. 
Entre os 8€ e os 10€/hora

Full-time
A partir de 6 horas diárias com um mínimo de contratação de 2 dias semanais.
Entre os de 7€ e os 9€/hora 

HONORÁRIOS

BABYSITTING REGULAR



Agendamento
Para marcar o serviço de Babysitting de regime Especial - Férias e Fim-de-Semana, será
cobrada uma taxa de agendamento, mediante o tempo contratado (desde 15€).
 
Condições
Cada babysitter poderá ser responsável por três crianças ao mesmo tempo, no máximo,
sendo que nos reservamos o direito de alterar este número em função da
idade/características das crianças. 
Duração mínima do serviço - 2 dias.
 
Modalidades e Valores
Serviço de Contratação Exclusiva (valores e condições válidas para semana e fim-de-
semana).

Modalidades exclusivas:
Fim de-semana 
Férias até 5 dias
Férias até 7 dias
Férias até 15 dias
Férias à sua medida
  
Valores a partir de 65€/dia 
Orçamento sob consulta

HONORÁRIOS

BABYSITTING ESPECIAL FÉRIAS E FIM DE SEMANA



Definição
Todos as famílias precisam do seu tempo. Muitas vezes prescindem do mesmo por não
terem "aquela" pessoa de confiança para ficar com as crianças ou para cuidar da casa. 
Seja para cuidar das crianças (Nanny) ou para trabalhos domésticos (Assistente Familiar),
pode contar com o nosso recrutamento e seleção especializados. 
 
Modalidades e Valores
Serviço de Contratação Regular e Exclusiva do cliente (regime de Intena ou Externa)
 
HONORÁRIOS PORTUGAL: o valor de um salário
HONORÁRIOS INTERNACIONAL: o valor de um salário e meio
  
Orçamento sob consulta

HONORÁRIOS

NANNY / ASSISTENTE FAMILIAR



ESCRITÓRIO LISBOA
Avenida de Moscavide, n.º 16, 1. Dto., 1885-060 Moscavide LRS ▪ Portugal
 
ESCRITÓRIO SINES
Estrada Costa do Norte, n.º 38 R/C Dto. 7520-134 Sines ▪ Portugal
 
CONTACTO TELEFÓNICO
Tlm: (+351) 924 478 934
 
EMAIL
info@bestcareagency.pt 
 
WEBSITE
www.bestcareagency.pt
 
REDES SOCIAIS
www.facebook.com/bestcareagency
www.instagram.com/bestcareagency

CONTACTOS

 


