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Circular n.º 2/2019 

 
 

ALARGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO EM 
INTERNAMENTO HOSPITALAR DOS 12 ANOS PARA OS 18 ANOS 

 
 

O SAMS Quadros, no permanente propósito de prestar o melhor apoio aos seus beneficiários e 

respetivas famílias, prossegue o objetivo de ampliar os benefícios que disponibiliza para cuidar do 

bem que todos mais valorizamos: a SAÚDE. 
 

Nessa medida, o SAMS Quadros comparticipa o acompanhamento em internamento hospitalar dos 
filhos dos seus beneficiários. 

 

A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e 
influenciar o comportamento dos mesmos no meio social sendo em grande parte responsável 

também pelo desenvolvimento de cada indivíduo. É também, normalmente, no seio familiar que se 
encontra o apoio para os momentos de maior fragilidade, particularmente nas situações de doença. 

 
O SAMS Quadros entende que apoio familiar é fundamental para minimizar todos os 

constrangimentos decorrentes de um internamento hospitalar, nomeadamente o mal-estar e a 

estranheza de não se estar no conforto das nossas casas, aliado ao receio que poderá advir das 
causas que motivaram esse internamento. 

 
Este apoio é tanto mais importante quanto mais novos são os nossos filhos. 

 

O SAMS Quadros reconhece os benefícios, e a necessidade, que a presença da mãe ou do pai, ou 
mesmo de outra pessoa com a qual exista uma relação estreita e de confiança, poderão ter na 

evolução da situação clínica desses beneficiários. 
 

Assim, foi a pensar nos nossos beneficiários jovens e adolescentes que o SAMS Quadros decidiu 

alargar a comparticipação do acompanhamento em internamento hospitalar dos 12 anos para os 
18 anos. 

 
Esta deliberação tem efeitos para os internamentos ocorridos após 1 de janeiro de 2019. 

 
Para mais informações, sugerimos que consulte as FAQ’s disponíveis no site do SNQTB 

(www.snqtb.pt). 

 
Lisboa, 23 de janeiro de 2019. 

 
SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. 
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