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Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we immers 

onze service. Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 

 

 

 
 

 

• Informe assim que possível o seu empregador da sua gravidez. 

• Solicite atempadamente a prestação inicial (anteriormente denominada subsídio de maternidade). Deve também 

entregar um atestado médico com a data prevista do parto a uma das cinco caixas de abono de família (por exemplo, 

KidsLife ou Infino).  Pode escolher a caixa à qual solicita o abono de família. 

• Depois do parto, pretende pedir ajuda para as tarefas domésticas ou para ajudar a cuidar do bebé? Solicite 

atempadamente cuidados pós-parto junto de um serviço reconhecido de apoio familiar ou ajuda domiciliária 

adicional. A CM pode oferecer um subsídio de até 300 euros por família. 

• As despesas de internamento hospitalar podem facilmente escalar. Tem um bom seguro para as despesas do parto? 

A CM ajuda a ter uma perspetiva geral das despesas a esperar. 

• Informe de imediato a CM se tiver de ficar de repouso ou de deixar de trabalhar (com um comprovativo do 

obstetra). 

• Peças as prestações familiares de base (anteriormente abono de família para crianças e jovens) ao fundo de abono 

de família. Já está a receber a prestação inicial do abono de família para o seu filho? Então receberá 

automaticamente a prestação de base. Se ainda não recebe a prestação inicial, pode solicitá-la à caixa de abono de 

família. 

 
 

 

• Até 15 dias após o nascimento do seu bebé, registe-o civilmente no município em que o nascimento aconteceu (no 

«dienst Burgerlijke Stand»). Em alguns sítios já é possível fazê-lo no próprio hospital. 

• Comunique o nascimento do seu filho à CM. Pode fazer isto online em www.cm.be/geboorteaangifte ou marcar uma 

consulta no balcão CM através de www.cm.be/afspraken.  

• Entregue uma certidão de nascimento na CM: 

- a criança é adicionada ao seu seguro de saúde e a eventuais seguros CM facultativos; 

- é solicitada a licença de nascimento; 

- receberá as vinhetas amarelas e um cartão ISI+ para o bebé. 

• Escolha a prenda CM para o bebé.  

• Cerca de dois meses depois do internamento receberá a fatura do hospital. Antes de a pagar, leve-a para ser 

analisada pela CM. Só assim poderemos ajudar se algo não estiver bem. 

 

Tem alguma questão específica ou quer questionar a CM sobre algum dos assuntos em cima?   

Visite www.cm.be/contact e escolha o seu método para contactar a CM. 

 

 

Está grávida ou acabou de dar à luz? Parabéns! 

Neste período da vida também é necessário tratar de algumas 

questões administrativas. Felizmente, esta infoficha facilita-lhe 

a vida, no que toca a papelada, para que possa desfrutar mais 

depressa deste momento.  

O que é necessário fazer durante a gravidez? 
 

Gravidez e parto 

O que é necessário fazer depois do parto? 
 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/geboorteaangifte
http://www.cm.be/afspraken
http://www.cm.be/contact
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* Mais informações e condições em www.cm.be/skoebidoe. ** Oferecido pela MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen, uma seguradora com sede social em Bruxelas e com o n.º de código n.º 150/01 para 

o exercício da atividade 2 «doença». N.º da empresa: 0851.601.503. Em caso de litígio, prevalecerão apenas os termos e condições gerais. Pode encontrá-los em www.cm.be/verzekeringen.  *** VT 

(reembolso aumentado) 

 

 
 

 

Skoebidoe 
Com Skoebidoe, pode acompanhar o desenvolvimento do seu filho antes e depois do nascimento. Durante a gravidez, 
pode ver o tamanho do seu bebé ao longo do tempo e guardar anotações no seu diário digital de gravidez. Como membro 
da Skoebidoe, pode também registar-se para uma série de promoções. Registe-se gratuitamente em 
www.cm.be/skoebidoe.  

Prenda CM para o bebé* 
Após o nascimento, adoção ou acolhimento de longa duração, ser-lhe-á oferecido um presente único e valioso para o seu 
bebé. Todos os pais podem escolher entre um prémio de 130 euros ou um cartão de oferta com um valor até 180 euros* 
por pai ou mãe CM, a ser gasto na DreamLand e Dreambaby. 

Proteções para o sol 

A CM oferece-lhe duas práticas proteções contra o sol para as janelas do automóvel.  

Empréstimo de artigos de bebé 
É possível alugar alguns artigos de que apenas precisará por pouco tempo (como por ex. bomba para tirar leite, balança 
de bebé, aparelho de aerossóis,…) na Thuiszorgwinkel, a um vantajoso preço CM. 

Workshop de massagem do bebé 

Os pais recebem uma sessão gratuita de massagem do bebé. Uma boa maneira de fortalecer a ligação com o seu 
bebé. 

Seguros CM** 

• CM-Hospitaalplan: Tem um seguro de hospitalização da CM (CM-Hospitaalplan, CM-Hospitaalfix ou CM-
Hospitaalfix Extra? Então, pode incluir, sem pagamento de prémio, a sua criança no seu seguro até ao final do ano 
civil em que completa os 2 anos de idade. 

• CM-MediKo Plan: Não tem de ir parar ao hospital para se deparar com elevadas despesas médicas. Uma ida ao 
pediatra, uma consulta no fisioterapeuta, um par de óculos… Com o CM-Mediko Plan proteje a sua família de 
avultadas despesas médicas. 

Taxa moderadora – crianças 
No caso das consultas médicas de crianças até ao final do 6.º ano de idade, reembolsamos o valor total da taxa 
moderadora, sem franquia. 

Osteopatia 
Precisa de levar o seu filho ao osteopata? A CM comparticipa cada tratamento com 10 euros. No máximo pode receber 
50 euros por pessoa por ano para tratamentos de osteopatia e quiroprática. 

Baby-sitters para crianças doentes 
O seu filho adoeceu inesperadamente e você precisa de trabalhar? A CM pode organizar um(a) baby-sitter para cuidar 
do seu filho doente em sua casa, por um preço especial de 5 euros por hora (1,75 euros com VT***).  Para mais 
informações ou para marcar um(a) baby-sitter, visite www.cm.be/skoebidoe-oppas ou ligue para +32 (0)78 05 01 09. 

Sessões informativas 
Como CM Gezondheidsfonds, a CM oferece uma série de interessantes sessões de informação e webinars adaptados às 
famílias jovens. A série completa pode ser encontrada em www.cm.be/agenda.  

 

 

• Informações sobre gravidez, parto, educação…: www.cm.be/skoebidoe 

• Informações sobre todos os serviços e benefícios CM: www.cm.be/voordelen 

• Informações sobre seguros CM: www.cm.be/verzekeringen  

• Informações sobre baby-sitting da CM em casa: www.cm.be/oppashulp 

 

A CM está aqui para si, sempre 
 

Mais informações 
 

http://www.cm.be/klachten
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