
1. DADOS DO UTENTE

Nome Completo: _____________________________________________________ Data de Nascimento: ___ /___ /______ 

Tel./ Tlm.: _____________ /______________ Email: _____________________________________ NIF: ________________  

□ Cartão de Cidadão  □ BI  □Cartão de Residência, Número: _______________ Validade: ___ /___ /_______

Nº SNS: _________________ Morada: ___________________________________________________________________ 

Cód-Postal _______________ Localidade: ____________________________ Freguesia: ____________________________  

Concelho: _____________________ Distrito: ___________________ 

Indique qual o serviço hospitalar onde foi realizado o diagnóstico da doença oncológica: _____________________________ 

Qual o nome do médico assistente: _______________________________ 

2. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE (preencher somente quando o próprio seja menor, esteja incapacitado ou possua procuração)

Nome Completo: ____________________________________________________ Data de Nascimento: ___ /___ /______ 

Tel./ Tlm.: ____________ /____________ Email: _______________________________________ NIF: ________________  

□ Cartão de Cidadão  □ BI  □Cartão de Residência, Número: _______________ Validade: ___ /___ /_______

Morada: ____________________________________________ Cód-Postal __________ Localidade: ___________________ 

 Relação com o Utente: □ Familiar: □ Pai/Mãe □ Filho(a)  □ Cônjuge □ Outro: __________ 

□ Tutor legal □ Representante/ Procurador (juntar cópia da nomeação/ procuração)

Motivo porque o próprio não realiza o pedido: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

3. ENTREGA DE ATESTADO

□Morada do utente □ Morada do requerente (caso aplicável)

REQUERIMENTO DE ATESTADO MÉDICO DE INCAPACIDADE MULTIUSO 
(Lei n.º 14/2021. de 6 de abril) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efeitos de conferência de identidade nos casos de submissão do pedido via eletrónica ou postal, declaro consentir no envio de 

reprodução do cartão do cidadão do utente e/ou requerente, ao Hospital Garcia de Orta, EPE, em fotocópia ou digitalizado, conforme o nº2 

do art. 5º da Lei nº7/2007 de 5 de fevereiro. 

Pede deferimento,  

Data ___ /___ /_______             O requerente 

 ________________________________ 
 (Assinatura conforme documento de identificação) 

Entrada: ___________ 

Data___/___/______ 

Nº Processo _________ 

Nome: 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_______

Data de Nascimento: ___

/___ / _____ Nº SNS

_____________________

Nº Processo

_____________________

______

Telefone/ Telemóvel:

_____________ / 

___________ Email:

_____________________

_____________________

______

Documento de

Identificação: __ Bilhete

de Identidade __ Cartão

de Cidadão __ Passaporte 

Número: 

__________________

Validade: ___/___/______

Residente em

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

__ 

Código-Postal 

_____________

Localidade: 

__________________

País

_____________________

___



Antes de preencher o requerimento, leia com atenção as seguintes Instruções 

- Antes de enviar o seu requerimento de Atestado Médico de Incapacidade Multiuso (AMIM), confirme se a sua doença
oncológica foi diagnosticada neste hospital e se foi em data posterior a 17 de janeiro de 2020, caso contrário, não poderá
ser emitido a referido atestado.

- O requerimento de AMIM só pode ser feito pelo próprio utente, exceto nos seguintes casos:

- Utente menor: pode ser requerido por quem exerce a responsabilidade parental/ tutor legal. Deve ser junto
documento de identificação do menor e do requerente.

- Representante/ Procurador: deverá ser junto a nomeação ou procuração com poderes específicos para acesso
aos dados de saúde do utente e cópia da identificação do utente e do requerente.

- Pode submeter o seu requerimento devidamente preenchido e assinado através das seguintes vias:

- Via eletrónica: para o email rai@hgo.min-saude.pt

i. Assinatura digital: basta preencher e assinar digitalmente, gravar o requerimento e enviar;
ii. Assinatura manuscrita: deverá preencher o requerimento no computador, imprimir, assinar,

digitalizar e enviar por email, anexando também cópia do seu documento de identificação.

- Via postal: deverá preencher o requerimento no computador, imprimir, assinar e enviar juntamente com cópia
do documento de identificação para Hospital Garcia de Orta, Gabinete do Cidadão, Av. Torrado da Silva,
2805-267 Almada.

- Presencialmente: deverá dirigir-se ao Gabinete do Cidadão, situado no átrio principal do piso 0 nos dias úteis,
entre as 9:00h-16:00h.

- Para esclarecimento de qualquer dúvida relacionada com o preenchimento deste requerimento pode entrar em
contacto connosco através do email rai@hgo.min-saude.pt ou pelo telefone 212 727 311.
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