
Mais proteção
para si!



Contratação Coletiva e Ação Sindical
A C T

 Negociação dos Acordos de Empresa (AE)

 Acompanhamento do Fundo de Pensões das diversas Instituições de Crédito

Serviços Jurídicos
 Apoio jurídico e judiciário gratuitos em matéria laboral

 Linha SOS Laboral (linha exclusiva para questões relacionadas com propostas 

de Rescisão por Mútuo Acordo e de Reforma Antecipada)

Formação
 Ações formativas direcionadas para os sócios nas vertentes técnicas 

e comportamentais

Informação
 Atualizada regularmente em www.mais.pt, no Facebook, 

Instagram, através do Ligue-se@Nós e na Newsletter

 Distribuição gratuita da revista "Mais Bancário" 

em formato papel ou digital

 

Comissão de Quadros e Técnicos
 Seminários e colóquios, subordinados a temas de interesse

para os quadros e técnicos



GRAM – Grupo de Ação de Mulheres
 Colóquios, debates e workshops sobre várias temáticas

 Cursos de valorização artística e pessoal

 Encontro Anual do GRAM

 Comemoração do Dia Internacional da Mulher

Comissão de Juventude

 Reuniões vocacionadas para os jovens

 Workshops de valorização pessoal e profissional

 Encontro anual de jovens bancários

Lazer

 Parque de Campismo em Olhão com descontos a partir de 65%

 Centro de Férias em Ferreira do Zêzere com preços muito competitivos

 Apartamentos e hotéis com condições especiais

 Viagens nacionais e ao estrangeiro



Desporto e Cultura
 Atividades desportivas: futsal, karting, golfe, bowling, ténis, pesca, caminhadas, 

xadrez e king

 Atividades culturais: exposições, visitas, grupo coral, convívios com arte 

e eventos temáticos 

 

Descontos para Sócios
 Protocolos com vários estabelecimentos de ensino, desde a creche 

ao Ensino Superior

 Descontos comerciais com várias entidades em todos os setores

Conheça os benefícios

www.sams.pt

Mais Saúde para si

SAMS



SAMS – Serviços de Assistência Médico Social

 Hospital do SAMS

 Centro Clínico de Lisboa

 Clínicas SAMS

 Lar de Idosos – Azeitão

 Marcações online em www.marcacoes.sams.pt e na App mySAMS  

 Reembolso de despesas de saúde até 72 horas através da App mySAMS

 Telemedicina:

  Videoconsultas   •

  Teleconsultas    •

Serviços
 Atendimento Permanente

 Audiofonologia

 Clínica Cardiovascular e do Pulmão

 Clínica da Criança e do Adolescente

 Clínica da Diabetes

 Clínica da Mulher

 Clínica de Oncologia e Radioterapia

 Dermatologia

 Especialidades Médico Cirúrgicas

 Gastroenterologia

 Ginecologia e Obstetrícia

 Medicina Física e de Reabilitação

 Médicos Assistentes

 Neurociências

 Nutrição

 Oftalmologia

 Otorrinolaringologia

 Ortopedia e Traumatologia

 SAMS Dental

 SAMS Diagnóstico

 Unidade de Endoscopia

 Vacinação

 SAMS Optical

 SAMS Pharma

Inscrição de Familiares como Utentes do SAMS

 Utilização exclusiva nas unidades de saúde do SAMS

 Anuidade gratuita 

Rede Médica Privada (AdvanceCare)

 Acesso à maior rede de cuidados de saúde a nível nacional, 

que conta com mais de 15.000 prestadores criteriosamente 

selecionados



Fundo Sindical de Assistência (FSA)
Abrange um importante conjunto de benefícios sociais e de assistência na saúde, por 

uma contribuição de 0,5% sobre a remuneração, dos quais se destacam:

Assistência Materno-Infantil

 Atribuição de subsídio durante os primeiros 12 meses de vida do recém-nascido

 Comparticipação de 100% até aos limites previstos nas tabelas do SAMS: 

 A parturiente, gravidez e até ao 6.º mês após o parto   •

 O recém-nascido até atingir um ano de idade   •

Cheque Parto

 Cobertura do encargo do beneficiário até 550€ (mais de 95% gratuitos 

incluindo cesariana) quando ocorra no hospital da CUF Descobertas

Apoio Escolar

 Auxilio nas despesas de educação, desde o ensino pré-escolar ao superior

 Pagamento diferido até 12 mensalidades

Vacinas Pediátricas

 Comparticipação complementar de vacinas pediátricas

Pagamento Diferido

 Pagamento em prestações mensais de atos clínicos e assistência na saúde

Empréstimos

 Atribuição de empréstimos para a cobertura de despesas de saúde

 FAE - Fundo de Auxilio Económico

Educação Especial

 Possibilidade de atribuir comparticipação aos associados que tenham 

filhos com necessidades educativas especiais 

Rede  (AdvanceCare)Bem Estar

 Descontos em mais de 2500 locais de atendimento que proporcionam 

o acesso a cuidados na área do bem estar físico e mental



As condições constantes
na presente comunicação

estão sujeitas a alterações 
nos termos estatutários

e regulamentares previstos.

www.mais.pt


