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Circular SAMS Quadros n.º 9/2020 

 

TESTES DE DIAGNÓSTICO COVID-19 NO ÂMBITO DA REBEF 
 

Com o enquadramento que foi detalhado na Circular nº 7, o SAMS Quadros decidiu comparticipar, 

a partir de 16 de novembro, nos termos referidos detalhados nessa missiva e por um período 

limitado de tempo, os testes Covid-19 prévios a [a] cirurgias, [b] partos, [c] quimioterapia 

(um teste por sessão), [d] radioterapia (um teste por semana), [e] endoscopias e [f] 

colonoscopias. 

Importa igualmente recordar que 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 (que todos os bancários devem ter) ou da Linha SNS24. 

No entanto, tendo em conta o contexto de enorme sobrecarga pandémica e de modo a 

complementar a oferta disponibilizada pelo SNS, a Rede de Bem-Estar e Família (REBEF) do SNQTB 

negociou com alguns prestadores de saúde um valor mais favorável, não comparticipado, 

exclusivo para os beneficiários. 

A lista de prestadores de saúde em que poderão ser efetuados testes de diagnóstico a preços mais 

favoráveis, encontra-se disponível no nosso site e sofrerá atualizações sempre que se justificar. 

Para mais esclarecimentos, [a] consulte o site do SNQTB [tab: Atividades e Parcerias - REBEF - 

Testes Covid-19] ou [b] 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 
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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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