
Largo Jean Monnet nº 1 – 3º Andar – Sala de leitura  – 1269-068 LISBOA 

Tel. +351.21.350 98 34 ;  E-mail : aiace-pt@ec.europa.eu 

 

    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
             Abril 2009 

 

 

▪ Assembleia-Geral eleições 

Realizou-se no passado dia 21 de Janeiro a 

nossa Assembleia Geral para eleições dos 

novos Corpos Sociais para o triénio 2009-

2011. 

Recentemente foram-vos fornecidas as 

devidas informações sobre o resultado destas 

eleições. 

 

▪ Novos coeficientes de igualdade no 

que respeita ao reembolso das 

despesas pelo nosso seguro de doença 

aplicável a partir do dia 1 de Janeiro 

de 2009 (ver Informação Administrativa N° 

15-2009 / 13.02.2009) no site IntraCmm 

https://intracomm.ec.europa.eu/guide/public

ations/infoadm/2009/ia09015_fr.html 

informação com esse coeficiente para cada 

pedido específico de reembolso encontra-se 

nesse site em formato pdf ou (faça CTRL e 

clique em cima da palavra “tableau” e aparecera 

esse quadro)  tableau suivant   
 

▪ “Assurance Maladie” 

Verificámos que o "livro azul" que recebemos 

da Comissão com todas as informações sobre 

os pedidos de reembolso, os tratamentos a 

que temos direito e o número de sessões, 

assim como outras informações relacionadas 

com o nosso seguro de doença, após algum 

tempo fica um pouco desactualizado. 

Para termos a certeza se um determinado tipo 

de tratamento é reembolsado, ou outro tipo de 

informação, devemos ir ao site da “Caisse 

Maladie” da IntraComm e fazer a procura a 

fim de ter a informação correcta e 

actualizada. 

Para os colegas que não tenham acesso a este 

site e precisem de uma informação, podem 

contactar o secretariado da nossa Associação 

por mail ou por carta para a morada abaixo 

indicada e tentaremos dar-lhes a resposta o 

mais rápido possível. 

 

 

 

 

 

▪ Conselho de Administração 
Teve lugar em Bruxelas nos dias 26 e 27 de 

Março de 2009 o Conselho de Administração da 

AIACE INTERNATIONAL. Os representantes 

da secção portuguesa, Isabel Torres, Presidente, 

e Fernando Medeiros, Tesoureiro, estiveram 

presentes.  

 

▪ “Appel d’Offres” pour les check-ups 

realizados em Hospitais e/ou Clínicas 

em Portugal.  
No decorrer do CA acima mencionado, fomos 

informados pelo PMO, que nem todas as 

respostas submetidas pelos Estados membros 

correspondiam aos requisitos constantes do 

Caderno de Encargos. Portugal é um dos EM 

que se encontra nesta situação. 

 

▪ Apoio domiciliário 

Foi assinado, este mês de Abril, um acordo com 

uma empresa especializada no apoio 

domiciliário. Sempre que os nossos sócios e 

seus familiares tenham necessidade deste tipo 

de apoio, basta contactarem-nos e a nossa 

Associação estabelecera contacto com esta 

empresa. 

 

▪ Almoço de aniversário no dia 16 de 

Maio 

Terá lugar no próximo dia 16 de Maio, pelas 

13h00 no Restaurante "A Floresta do Salitre" o 

almoço comemorativo do nosso 5º aniversário. 

 

 

 

Com as nossas saudações associativas, 

A DIRECÇÃO 

  

 

 

https://intracomm.ec.europa.eu/guide/publications/infoadm/2009/docs/ia09015_coefficient.pdf

