
 

 
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO SUL E ILHAS 

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL 

 
 

EDUCAÇÃO ESPECIAL - 1ª VEZ         RENOVAÇÃO        
 
RECEÇÃO SAMS _____/_____/_____                                                       ______________  
 

 

Nos termos do Regulamento dos SAMS, requeiro a atribuição de comparticipação por 
frequência de Instituição de Educação Especial/Tratamentos Especializados. 
(Obs: Os benefícios previstos neste domínio são atribuídos até final de cada ano letivo e produzem efeitos a 

partir da data de receção do processo completo nos SAMS, sem retroatividade). 
 

BENEFICIÁRIO TITULAR                                                      FSA desde _________ 
NOME 

                                      

 

TELEFONE  EMAIL_______________________________________________    
 

BENEFICIÁRIO FAMILIAR                                                                       
NOME 

                                      

 
Documentação a anexar: 

 Relatório Clínico (modelo em vigor nos SAMS) – dispensável para os processos de renovação 
 Plano de intervenção terapêutica/objetivos gerais/metas (Tratamentos especializados) 
 
 
 

Autorizo que as informações e dados pessoais fornecidos neste impresso, bem como os obtidos 
através da atribuição de comparticipações e/ou prestação de serviços clínicos pelos SAMS, sejam 
tratados e mantidos informaticamente, sendo os seus destinatários os serviços internos do 

SBSI/SAMS. 

 
 

DATA ______/_______/_______                                            O Beneficiário Titular,  
 
 

                                                                                    
____________________________________________ 

 

 

 



Frequência de Estabelecimento - A preencher pela Instituição 

Nome da instituição_________________________________________________ 

Localidade________________                                     Utente admitido em __/___/___ 

Regime de Frequência: □Semi-internato □Externato 

Serviços/atividades incluídas na mensalidade: 

CE     CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONAIS (CAO) €                        ,  

AL     ALIMENTAÇÃO (1) €                        ,  

T       TRANSPORTE (2) €                        ,  

O       Outras actividades – Quais: 

 

 
  TOTAL DA MENSALIDADE 

€                        ,                          

 

 

 

(1); 
(2)((1); (2) Se não for indicado o valor, é deduzido o montante fixado em portaria) 

 

                                                                                 

 

Assinatura/Carimbo da instituição__________________________________________ 
 
 
Tratamentos Especializados  - A preencher pelos Técnicos 
 

 

PSICOMOTRICIDADE/TERAPIA PSICOMOTORA/OCUPACIONAL 

Nome____________________________________________________________________ 

 

Especialização_____________________________________________________________ 

 

Plano Terapêutico        □Bissemanal   □Semanal      □ Quinzenal   Outra _____________ 

 

Início do Tratamento ____/____/____                        Custo por Sessão €_____________ 

 

TERAPIA DA FALA 

 

Nome____________________________________________________________________ 

 

Especialização_____________________________________________________________ 

 

Plano Terapêutico        □Bissemanal   □Semanal      □ Quinzenal   Outra _____________ 

 

Início do Tratamento ____/____/____                        Custo por Sessão €_____________ 

 

 
 

O SBSI/SAMS é responsável pelos presentes dados e assegura aos seus titulares o direito de acesso, 

correcção e supressão, sempre que legitimamente lho solicitem, por escrito. 

 


