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Circular SAMS Quadros n.º 7/2020 

 

COMPARTICIPAÇÃO DE TESTES DE DIAGNÓSTICO COVID-19 EM 
AMBIENTE HOSPITALAR 

Vivemos dias de enorme pressão sobre Serviço Nacional de Saúde (SNS) e, por extensão, junto de 
todos os subsistemas de saúde. O SAMS Quadros, claro está, não é exceção. Por isso, temos de 
ter a consciência que os recursos são limitados e implicam decisões nem sempre fáceis. 
Naturalmente, uma pandemia, uma guerra, uma catástrofe natural, serão sempre temas de risco 
público e por extensão insuportáveis para qualquer subsistema de saúde. Dito por outras palavras, 
estes são temas por natureza da esfera de competência do SNS.  

Acresce que importa lembrar que os Serviços de Assistência Médica e Social (SAMS) dos bancários, 
entre eles o SAMS Quadros, têm uma natureza complementar ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). 
Dito de forma direta e muito explícita: as instituições de crédito financiam os SAMS enquanto 
complementares e não como substitutivos do SNS, realidade que está plasmada nos ACT e 
demais instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. 

Como é evidente para todos, o financiamento de um subsistema complementar é muito 
menor do que seria o financiamento de um subsistema substitutivo, com todas as 
implicações financeiras que daí decorrem para os sócios e beneficiários em termos de risco e 
perímetro de assistência médica e social. 

Isto dito, o SNS disponibiliza um sistema gratuito de deteção, despistagem, testagem, 
tratamento, internamento e gestão da pandemia de Covid-19. O acesso gratuito a testes de 
despistagem de Covid-19 apenas exige que se tenha a prescrição do Médico de Família ou da Linha 
SNS24. 

Considerando, no entanto, as recomendações da DGS no sentido de serem testados os utentes em 
situações prévias a cirurgias, partos e alguns tratamentos de foro oncológico, mas tendo 
igualmente conhecimento das dificuldades de acesso ao Médico de Família (que todos os bancários 
devem ter) e aos Centros de Saúde num contexto de enorme sobrecarga pandémica, o SAMS 
Quadros não poderia ficar indiferente. 

Assim, no que se refere à testagem da Covid-19, a partir de hoje, o SAMS Quadros iniciará a 
comparticipação dos testes prévios a [a] cirurgias, [b] partos, [c] quimioterapia (um teste por 
sessão), [d] radioterapia (um teste por semana), [e] endoscopias e [f] colonoscopias, desde 
que realizados em ambiente hospitalar e unicamente para entidades convencionadas (em regime 
de faturação com o SAMS Quadros). 

Importa ainda referir que a comparticipação de 80% será sobre o menor dos valores entre o valor 
de custo e o valor de referência (65€). Serão elegíveis os detentores do Fundo Complementar de 
Saúde (FCS) que cumpram o tempo mínimo de permanência para o acesso aos seus benefícios. O 
valor de comparticipação do teste Covid-19 abaterá ao valor do limite anual de comparticipação de 
análises clínicas de cada beneficiário. 

O SAMS Quadros, sem nunca perder de vista a sua sustentabilidade (o alfa e o ómega da nossa 
gestão e o grande compromisso assumido perante quem nos elegeu para os órgãos sociais do 
SNQTB), fará um esforço muito exigente, mas solidário, como é nosso timbre. 
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Para mais esclarecimentos consulte a sua delegação: 

 

Delegações Contacto Fixo Contacto Móvel E-mail 

Aveiro 234383267 924453592 aveiro@snqtb.pt 

Braga 253613351 924453594 braga@snqtb.pt 

Coimbra 239838745 924453593 coimbra@snqtb.pt 

Covilhã 275314290 924453596 covilha@snqtb.pt 

Faro 289882538 924453597 faro@snqtb.pt 

Funchal 291238980 925781858 funchal@snqtb.pt 

Leiria 244813563 924453595 leiria@snqtb.pt 

Lisboa 213581870 910057855 lisboa@snqtb.pt 

Ponta Delgada 296286118 925781859 pdelgada@snqtb.pt 

Porto 222076600 925781857 porto@snqtb.pt 

Santarém 243093030 963307297 ribatejo.oeste@snqtb.pt 

Setúbal 265091000 - setubal@snqtb.pt 

Viseu 232093100 925781851 viseu@snqtb.pt 

 

Todos juntos, com esperança em dias melhores, vamos superar este momento único das nossas 
vidas. 

 

Lisboa, 16 de novembro de 2020. 

 

SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. 

Rumo Certo, Nova Etapa. 

 

www.instagram.com/sindicato_snqtb 

www.facebook.com/snqtb 

www.snqtb.pt 

 

 
 

PAULO RODRIGUES PAULO GONÇALVES MARCOS 
Diretor Nacional Presidente Comissão Executiva 
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