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RETOMA DAS ATIVIDADES DOS SASUC
SERVIÇOS DE SAÚDE E DE GESTÃO DA SEGURANÇA NO TRABALHO
R. Larga, Edifício da Faculdade de Medicina, 2.º Piso (Polo I) - Entrada pelo lado Nascente, junto ao Largo D. Dinis
Horário de Atendimento: 9h30 – 13h00 e 14h00 – 17h00 (de 2.ª a 6.ª feira)
Contactos Telefónicos: 239 240 845 | 939 855 967 VoIP: 601 052

Como medida de prevenção e por forma a minimizar os contactos presenciais, sempre que possível,
deverá recorrer a meios digitais e telefone, através dos seguintes contactos:
• Informações, inscrições, marcações de consultas e outros atos clínicos: gabadmin@sas.uc.pt
• Contactos de natureza clínica (receitas, dúvidas de medicina, enfermagem): saude@sas.uc.pt
• UCare – linha de apoio emocional: ucare@uc.pt
Os serviços disponibilizados são:
Consultas e Serviços
Clínica Geral
Planeamento Familiar
Medicina do Trabalho (exames ocasionais)
Medicina do Viajante
Psicologia
Linha de atendimento UCare
Enfermagem
Distribuição de contracetivos
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Atendimento:
• Consultas | Atos de enfermagem | Contracetivos: sempre com marcação prévia.
• Marcações | Informações | Inscrição de novos utentes: por telefone ou e-mail.
Pagamento:
O pagamento realiza-se exclusivamente por via eletrónica. No final de cada ato clínico faturável
será emitida fatura com referências Multibanco, que será enviada por e-mail.
Os atos clínicos prestados à distância estão sujeitos às regras de faturação em vigor para os atos
presenciais.
Preçário: https://www.uc.pt/sasuc/Saude-e-Seguranca-no-Trabalho/2020/Precario_v2.pdf
Condições de acesso:
A entrada realiza-se pelo átrio Nascente, junto ao largo D. Dinis, sendo necessário comprovar a sua
identidade junto do Segurança.
Deverá obrigatoriamente observar as regras seguintes:
• Respeito pelo distanciamento físico;
• Uso obrigatório de máscara;
• Desinfeção das mãos à entrada com solução à base de álcool à disposição;
• Adoção das medidas de etiqueta respiratória.

RESTART OF SASUC’S ACTIVITIES
HEALTH AND SAFETY SERVICES (SSGST)
R. Larga, Faculty of Medicine, 2nd Floor (Polo I) - Entrance on the East side, next to Largo D. Dinis (roundabout)
Opening hours: 9.30 am – 1 pm and 2 pm – 5 pm (Monday to Friday)
Phone contacts: 239 240 845 | 939 855 967
VoIP: 601 052

Preventive measures adopted in order to minimize face-to-face contacts require use of telephone or
email:
• Information, registration, appointment and other clinical acts: gabadmin@sas.uc.pt
• Clinical nature contacts (prescriptions, medical questions, nursing): saude@sas.uc.pt
• UCare - emotional support line: ucare@uc.pt
Available services:
Consultations and Services
General Practice
Family Planning | Gynecology
Occupational Medicine
Travel Medicine
Psychology
UCare - Emotional support line
Nursing
Free contraception
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Attendance:
Consultations | Nursing | Contraceptives: always by appointment.
Appointment scheduling | Information | registration of new users: by phone or email.
Payment:
Payments exclusively by electronic means. At the end of each billable clinical act, an invoice with
ATM (Multibanco) references will be issued and sent by email.
Clinical acts performed by remote access will be billed as face-to-face acts.
Price list: https://www.uc.pt/sasuc/Saude-e-Seguranca-no-Trabalho/2020/Precario_v2.pdf
Access to the facilities:
Access by the East door, next to D. Dinis Square (roundabout); identity proof mandatory by the
Security Officer.
The following rules should be complied:
• Physical distancing respect;
• Face mask mandatory;
• Disinfection of hands at the entrance with an alcohol-based solution (available at the health premises);
• Adoption of respiratory etiquette/hygiene measures.

