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 Boletim nº 5 da AIACE-PT 

 
No passado mês de Junho foi 

distribuido o Boletim nº 5 da 

AIACE-PT de Maio 2016. A 

participação de um elevado 

número de Colegas na 

elaboração deste boletim 

resultou num conteúdo 

variado e de elevada 

qualidade que, esperamos, seja do agrado dos 

nossos associados. 

 

 Visita ao Hospital CUF Cascais 

 
Na sequência da assinatura de três protocolos 

para prestação de serviços no domínio da 

medicina preventiva (realização de check-ups) 

entre a AIACE-PT e o Grupo José de Mello-

Saúde (ver Nota Informativa Nº 30), em 28 de 

Junho os colegas Isabel Torres, Fernando 

Medeiros e Odete Machado visitaram o 

Hospital CUF Cascais, S.A. Na ocasião, foram 

recebidos pelas responsáveis no Grupo Mello 

para as questões de seguros internacionais que 

os acompanharam no percurso da visita, a qual 

decorreu sob a orientação da funcionária 

responsável pela realização dos check-ups 

naquela unidade hospitalar e incluiu um  

encontro com o médico encarregado da consulta 

e da elaboração do relatório final.  

 

 Visita ao Instituto CUF – 

Diagnóstico e Tratamento (Porto) 

 
Com o mesmo intuito, a 1 de Julho, os mesmos 

elementos da Direcção da 

AIACE-PT deslocaram-se 

ao Porto a fim de visitarem 

o Instituto CUF – 

Diagnóstico e Tratamento. 

Também naquela unidade, 

foram acompanhados pelas 

mesmas responsáveis do 

Grupo Mello, bem como pela funcionária que, à 

semelhança da colega da unidade de Cascais, 

acompanha o utente, orientando-o pelos serviços 

aquando da realização do check-up. Finalmente, 

foram recebidos pelo Director daquela unidade de 

saúde. 

 

 Reunião com colegas do Porto  

 
Também no dia 1 de Julho, aqueles membros da 

Direcção da AIACE-PT reuniram numa sala 

amavelmente cedida pelo Instituto CUF – 

Diagnóstico e Tratamento com alguns sócios da 

região do Porto, que, respondendo ao convite que 

a Direcção lhes havia dirigido, ali se deslocaram 

para uma sempre útil troca de informações. Os 

presentes não deixaram de manifestar o desejo de 

que este tenha sido um primeiro passo no 

aprofundamento de uma sã relação de entreajuda, 

cooperação e convívio.  

 

Como primeiro resultado altamente positivo, é de 

realçar a disponibilidade manifestada por três 

colegas no sentido de virem a ser voluntários a 

fim de apoiarem mais especificamente os 

reformados do Norte do país. 

 

 Voluntariado 

 
A Direcção da AIACE-PT tem vindo a ser 

crescentemente solicitada no sentido de prestar 

apoio a colegas em dificuldade, quer em resposta 

a pedidos de informação das Instituições, quer 

apoiando os familiares ou as pessoas mais 

próximas de associados sobre os procedimentos 

que regem as nossas relações com as Instituições 

Europeias, incluindo o PMO. 

 

Voltaremos a este tema muito brevemente através 

de uma Nota Informativa mais detalhada. 

 

 

Hoje pelos outros, amanhã por nós! 
 

 

 

Com as nossas saudações associativas                 

A DIRECÇÃO 

 


