
  

 

Informação URGENTE 

Utilização rede AdvanceCare 

 

Caros Beneficiários, 

O SAMS Centro, na continuidade do seu objectivo de melhoria permanente 

na prestação de cuidados de saúde aos seus Beneficiários, tem vindo a 

introduzir algumas alterações relativamente aos prestadores de serviços da 

Rede AdvanceCare. 

Ao longo dos últimos anos detectámos, por parte de alguns prestadores de 

serviços de saúde, algumas situações irregulares que prejudicaram 

activamente os nossos beneficiários. Para mitigar estas situações 

alterámos, nos últimos 6 meses, alguns procedimentos de forma a corrigir 

com a AdvanceCare estas situações. 

Após as devidas correcções o SAMS Centro, subsistema de saúde do 

Sindicato dos Bancários do Centro, vem comunicar a V/s. Ex.ªs. a 

estabilização dos procedimentos através da Rede AdvanceCare e as suas 

regras de utilização, que devidamente cumpridas poderão até aumentar os 

benefícios para os Beneficiários. 

As alterações procedimentais tiveram em conta o cumprimento dos 

regulamentos e normas complementares do Regime Geral do SAMS Centro 

de forma a cumprir as suas tabelas, assim como a tentativa de eliminar as 

assimetrias de preços entre prestadores de saúde, uma vez que os grandes 



grupos privados de saúde não respeitam as tabelas do SAMS Centro. Estas 

alterações levaram ainda em linha de conta a auscultação dos Beneficiários, 

através da análise das suas dúvidas e dificuldades, especialmente ao nível 

das cirurgias, meios auxiliares de diagnóstico, tratamentos, análises clínicas 

e fisioterapia e ortodontia. 

Informamos ainda que em caso de dúvidas o SAMS Centro tem em 

funcionamento desde o dia 2 de janeiro de 2023, de segunda a sexta feira, 

um “Call Center” para esclarecimento aos seus beneficiários, com horário 

de atendimento permanente entre as 9:00h e as 18:00h (Linha de apoio 

AdvanceCare pelo telefone 239 854 880, opção 8 (custo de chamada para a 

rede fixa)). 

Pretende-se assim a melhoria do nosso subsistema de saúde, dotando-o de 

maior eficiência e transparência para todos os beneficiários, de forma a 

gerar um impacto positivo no acesso à rede de prestadores AdvanceCare, 

garantindo aos beneficiários o acesso a serviços de saúde de qualidade e 

acessíveis. 

Os beneficiários sem complementaridade (sem outro sub-sistema de 

saúde), cartões C1 e C3 devem utilizar a rede Advancecare convencionada 

do Seguinte Modo: 

 Consultas e Consultas de Urgência - sem qualquer co-pagamento – 

O SAMS Centro suporta 100% do custo. 

 Consulta Domiciliário – Co-pagamento de 10€ - O SAMS Centro 

suporta o restante custo 

 Exames de Diagnóstico – Co-pagamento de 20% nas situações em 

que não exista preço fechado e Co-pagamento de 10% sobre os 

preços fechados das tabelas SAMS Centro (caso o prestador não 

respeite os preços fechados da Tabela SAMS Centro a diferença 



poderá ser debitada posteriormente ao beneficiário). Insista sempre 

no preço fechado com o prestador. 

 Tratamentos – Co-pagamento de 20% nas situações em que não 

exista preço fechado e Co-pagamento de 10% sobre os preços 

fechados das tabelas SAMS Centro ( Caso o prestador não respeite os 

preços fechados da Tabela SAMS Centro a diferença poderá ser 

debitada posteriormente ao beneficiário). Insista sempre no preço 

fechado com o prestador. Os tratamentos específicos que obriguem 

a termo de responsabilidade poderão ter co-pagamentos diferentes 

de acordo com a tabela. 

 Análises Clínicas e Fisioterapia – Co-pagamento de 20% 

 Intervenções (honorários) / Internamentos – obedecem 

obrigatoriamente a Termos de Responsabilidade  

o  Se valor Maior ou Igual que 4.000€ - será emitido termo de 

responsabilidade, até ao limite da responsabilidade do SAMS 

Centro, sendo a diferença o valor de co-pagamento do 

Beneficiário. 

o Se Menor que 4.000€ - co-pagamento de 20% nas situações 

em que não exista preço fechado e co-pagamento de 10% 

sobre os preços fechados das tabelas SAMS Centro (caso o 

prestador não respeite os preços fechados da Tabela SAMS 

Centro a diferença poderá ser debitada posteriormente ao 

beneficiário). Insista sempre no preço fechado com o 

prestador. 

 Outra Assistência Hospitalar – sem co-pagamento, com débito 

posterior aos Beneficiários de acordo com os limites das tabelas dos 

SAMS Centro. 



 Parto - Para comparticipação a 100% de acordo com as Normas e 

Regulamentos do SAMS Centro, é necessária a instrução de 

processo pré-parto. Caso não exista processo pré-parto serão 

efetuados os débitos posteriores de acordo com os limites das 

tabelas dos SAMS 

 Actos com preços totais fechados - De acordo com tabela do SAMS 

Centro, 10% de co-pagamento. 

 Estomatologia : Dentisteria - Co-pagamento de 20% 

 Ortodôncia - é necessário instrução de processo para aprovação 

pelo SAMS Centro. Limite de 18 tratamentos em aparelhos fixos e 12 

tratamentos em aparelhos removíveis, de acordo com os limites das 

tabelas do SAMS Centro. Os aparelhos são pagos a 100% e 

habilitando-se a posterior comparticipação junto dos serviços. Com 

excepção dos aparelhos após aprovação os tratamentos terão um 

co-pagamento de 20%. 

 Próteses Dentárias Removíveis - sem co-pagamento, com débito 

posterior aos Beneficiários de acordo com os limites das tabelas do 

SAMS Centro. 

 Outros e Rede Bem Estar – Sem comparticipação, apenas descontos 

da Rede. 

 

Observações: 

 Os implantes estão nas exclusões da rede Advancecare, sendo 

necessário a instrução de processo prévio junto dos serviços dos 

SAMS/Centro; 

 Nos Exames de Diagnóstico, nos Tratamentos, nas Intervenções 

(honorários) / Internamentos com preços fechados e nos Actos com 

preços totais fechados, da tabela SAMS Centro, as presentes 



alterações constituem uma melhoria do plano de benefícios para os 

beneficiários em que os co-pagamentos passam de 20% para 10% 

(informe-se e utilize bem a rede) 

As alterações vigorarão a partir do próximo dia 1 de Abril de 2023. 

Coimbra, 29 de março de 2023 

      

O Conselho de Gerência dos SAMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                              PLANO DE BENEFÍCIOS 

 Entrada em vigor a 1 Abril 2023 Encargo do beneficiário 

Utilizadores 
Rede 

AdvanceCare 
Entidades 

Convencionadas 
Regime 

Livre 

Rede Médis 
(colaboradores 

BCP) 

Beneficiários (s/ Regime Complementaridade) 

Global 

 

D
e 

ac
o

rd
o

  c
o

m
 o

 R
e

gu
la

m
en

to
, N

o
rm

as
 

C
o

m
p

le
m

en
ta

re
s 

e 
ta

b
el

as
 d

e
 c

o
m

p
ar

ti
ci

p
aç

ão
 d

o
s 

SA
M

S 

D
e 

ac
o

rd
o

  c
o

m
 o

 R
e

gu
la

m
en

to
 d

o
 P

la
n

o
 d

e 
Sa

ú
d

e 
d

o
s 

co
la

b
o

ra
d

o
re

s 
d

o
 G

ru
p

o
 B

C
P

 

Consultas Sem co-pagam.(1) 

Consultas Urgência Sem co-pagam.(1) 

Consulta domiciliária 10€ 

Exames de Diagnóstico  co-pagam(7). 

Tratamentos 20% (7) 

Análises Clinicas e Fisioterapia 20% (7) 

Intervenções (Honorários)/Internamentos  co-pagam.(8) 

Outra Assistência Hospitalar Sem co-pagam.(1) 

Parto Sem co-pagam. (6) 

Actos c/ preços totais 'fechados' 10% 

Estomatologia: Dentisteria 20% (7) 

Ortodôncia *(5) 

Próteses Dentárias Removíveis Sem co-pagam.(1) 

Outros 100% 

Rede Bem-Estar  100%(4)   

Beneficiários (c/ Regime Complementaridade) 

 
 

Essencial 
 
 

100% (2) 

 

 

Sócios do SBC da Caixa Geral Depósitos 100% (3)  

Familiares de sócios do SBC da Caixa Geral 
Depósitos (cônjuges e descendentes <30A)  

 
 

100% (3) 
 
 

 

Outros Utentes 
 
Consulta domiciliária 
 
Rede Bem-Estar 
 

100%  
 

46€ 
 

100 % (4) 

 

 
OBSERVAÇÕES:  
(1) Sem co-pagamento no momento do acto, com débito posterior de acordo com os limites das tabelas dos 
SAMS/Centro . 
(2) Valor a pagar pelo beneficiário, passível de comparticipação posterior pelos SAMS em regime de complementaridade, 
nos termos  do Regulamento, Normas Complementares e tabela de comparticipações 
(3) Valor a pagar pelo sócio do S.B.C.  
(4) Acesso à Rede de  "Bem-Estar"  com descontos em percentagens  acordadas com cada prestador. 

(5) Ortodôncia é necessário instrução de processo para aprovação pelos SAMS.  Limite de 18 tratamentos em aparelhos 
fixos e 12 tratamentos em aparelhos removíveis, de acordo com os limites das tabelas Sams. Os aparelhos são pagos a 
100% e habilitando-se a posterior comparticipação junto dos serviços. 
(6) Para comparticipação a 100% de acordo com as Normas e Regulamentos dos Sams, é necessária a instrução de 
processo pré-parto. Caso não exista processo pré-parto serão efetuados os débitos posteriores de acordo com os 
limites das tabelas dos SAMS 
(7)  Co-pagamento – 20% diretamente no prestador. 
(8) Co-pagamento – 20% diretamente no prestador TR com valor inferior a 4000€, ou 10% P.F. de acordo tabelas Sams 
 

* Intervenções (Honorários)/Internamentos  

- Preços Fechados contratualizados com a Advancecare 10%. 
- Restantes situações com débito posterior de acordo com limites das tabelas dos SAMS/Centro 
- Os implantes estão nas exclusões da rede Advancecare, sendo necessário a instrução de processo prévio junto dos 
serviços dos SAMS/Centro; 

Data realização 20 Fevereiro 2023 

   


