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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: januari 2023 – PT – Welkom in België 
 
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. 
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Os cuidados de saúde na Bélgica são dos melhores da Europa. Qualquer pessoa que resida e/ou trabalhe na 
Bélgica é obrigada a aderir a um serviço de previdência social. A troco do pagamento de uma contribuição 
para a segurança social ficará segurado contra riscos de doença, acidente, hospitalização... 
 
A CM é o maior serviço de previdência social da Bélgica e tem uma função dupla: 

• A CM reembolsa uma parte das suas despesas de saúde; 

• e assegura um rendimento de substituição para quem não puder trabalhar devido a doença ou acidente. 

Para além disso, a CM apresenta ainda um pacote de serviços e benefícios adicionais. 

 

 

As farmácias, hospitais e determinados prestadores de cuidados conseguem consultar online os seus dados 

da previdência social através do seu número de registo nacional. Como este número se encontra no seu 

cartão de identidade eletrónico  (eID), vão pedir-lho. 

Cartão ISI+ 
Se não preencher os requisitos para ter um eID, recebe um cartão ISI+ onde consta o seu n.º de registo 
nacional. O cartão ISI+ é emitido para crianças com menos de 12 anos de idade e para pessoas que não têm 
eID mas usufruem de um seguro social na Bélgica (por ex. trabalhadores fronteiriços e respetivo agregado 
familiar). 

 
Vinhetas amarelas 

Estas vinhetas contêm todos os dados de que a CM necessita. Por isso, cole uma vinheta destas em todos 
os documentos que entregar à CM. 

 

 

Adoeceu? O melhor é começar por ir ao seu médico de família, que poderá aconselhar, tratar e, se 
necessário, encaminhar para um médico de especialidade. Paga os honorários ao médico e recebe um 
comprovativo do serviço auferido, a menos que haja um acordo de pagamento por terceiros. Com este recibo 
(até 2 anos no máximo após a data da prestação do serviço) receberá um reembolso parcial do seu serviço 
de previdência social. Cole uma vinheta amarela no recibo e entregue-o à CM, utilizando uma das caixas de 
correio da CM. Encontra uma lista, em neerlandês, de todas as caixas de correio em www.cm.be. A 
comparticipação é transferida para a sua conta bancária. Se o médico fornecer o certificado dos cuidados de 

Os cuidados de saúde na Bélgica são dos melhores da Europa. 
Qualquer pessoa que resida e/ou trabalhe na Bélgica é obrigada 
a aderir a um serviço de previdência social. 

Cuidados de saúde com qualidade 
 

Que documentos recebo da CM? 
 

E quando eu precisar de um médico? 
 

Bem-vindos à CM 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/


Vertaling 

2 

‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: januari 2023 – PT – Welkom in België 
 
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. 

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

 

2 

 

saúde à previdência social por via eletrónica (eAttest), não é necessário fazer nada e o reembolso terá lugar 
automaticamente. 

 
Não pode trabalhar devido a doença ou acidente? 
Comunique imediatamente ao seu empregador através de um atestado do médico. Informe a CM no prazo 
de 48 horas, através do formulário oficial "Aangifte van arbeidsongeschiktheid" (declaração de incapacidade 
para trabalhar). 

 

 

O médico de família ou o especialista pode prescrever medicamentos. O seguro de saúde comparticipa 
alguns medicamentos mas não todos. Talvez não saiba disto, porque na farmácia paga apenas a sua parte. 
O farmacêutico deduz logo o valor restante, que é cobrado diretamente à previdência social. Por isso tem de 
apresentar o seu cartão eID ou ISI+ quando faz uma compra na farmácia. Solicite mais informação sobre o 
reembolso ao médico. 
 
No caso de alguns medicamentos, é necessária um autorização adicional do médico da previdência social. O 
médico que o tratar dar-lhe-á as informações necessárias. 

 

 

Em algumas situações o médico de família não poderá ajudar e será preciso um internamento hospitalar. Por 
isso é extremamente importante que esteja tudo certo com o seu seguro de saúde.  
 
Pode encontrar mais informação sobre hospitalização, na sua própria língua, em www.cm.be/international. 

 

 

Como beneficiário CM paga uma contribuição para a CM. Com isso, tem direito a um abrangente pacote de 
serviços e benefícios. Recebe, por exemplo, belos presentes quando nasce um filho, um reembolso de até 
1050 euros para tratamentos ortodônticos e próteses dentárias, vantagens extra em cuidados de ótica ou 
reembolsos para apoio psicológico. Mesmo que pratique desporto, a CM dá uma ajudinha financeira. 
 
Encontra mais informações sobre os nossos serviços e benefícios em www.cm.be/voordelen. 

E se eu precisar de medicação? 
 

E se for parar ao hospital? 
 

Que benefícios extra tenho na CM? 
 

http://www.cm.be/klachten

