
 

 
 
 

 

 
 

As Misericórdias, através da sua União, criaram um Cartão de Saúde que representa mais um instrumento 
para servir as pessoas, no quadro da sua missão. Foram criados, para este efeito, dois tipos de Cartões – 
Cartão SOCIAL e SOCIAL+ -  com cobertura em todo território nacional (Madeira e Açores incluídos). 
 
Com a esperança média de vida a aumentar e as pessoas a estarem cada vez mais preocupados com a saúde, 
estima-se que as despesas com a saúde continuem a aumentar. No entanto, apenas cerca de 2 milhões de 
portugueses são beneficiários de seguros de saúde (Estudo Basef/Marktest). Assim sendo, a criação do Cartão 
SOCIAL e SOCIAL+ fazem todo o sentido. 
 
A Ordem dos Engenheiros Portugueses decidiu colaborar com a União das Misericórdias Portugueses, no 
sentido de estabelecer um protocolo para os seus associados para a contratação dos cartões. Nesse sentido, 
passamos a apresentar  
 
O Cartão SOCIAL é um cartão de acesso à rede Hospitalar das Misericórdias aderentes, com uma tabela de 
preços própria (preços sociais). Caso a Misericórdia local, não tenha as valências próprias para uma 
determinada especialidade/serviço, os beneficiários terão acesso aos prestadores da Rede Social UMP 
AdvanceCare. 
 
Principais vantagens: 
• Sem períodos de carência 
• Sem limite de idade de adesão e/ou permanência 
• Utilização ilimitada 
• Consultas de Clínica Geral e Especialidade, a partir de 25€  
• Assistência Médica ao Domicilio  
• Adesão sem Questionário Clínico 

 
Custo/ Associado OEP: 3,15€ / adesão individual 
Custo/ Associado OEP: 2,80€ / adesão familiar / coletiva ( + de 1 pessoa segura) 
 
      

O Cartão SOCIAL+, para além das valências do Cartão SOCIAL, tem ainda uma cobertura de Internamento 
Hospitalar (excluindo parto): 
 
 Plano A – 1.000€ por anuidade* 
 Plano B – 2.000€ por anuidade* 
 Plano C – 5.000€ por anuidade* 
       (*) com uma franquia 350€. Internamentos superiores a 24h 

 
O Cartão SOCIAL+ é diferente do Cartão SOCIAL dado que tem idade limite de adesão 70 anos e permanência 
85 anos e um período de carência de 180 dias. Para além disso, há necessidade de preenchimento de um 
pequeno questionário de saúde. 
 

 
 



 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
Em (colocar site da OEP) poderá consultar todas as restantes informações sobre o Cartão SOCIAL e SOCIAL+, 
bem como efetuar o seu pedido de adesão. 

 
 

 
Podem ainda obter todos os esclarecimentos relativamente aos benefícios desta parceria através dos 

seguintes contatos: E-mail: cartaosaude@ump.pt  - Linha de atendimento 707 100 222 
 

 

http://www.cartaosocialump.pt/
mailto:cartaosaude@ump.pt

