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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
             Janeiro 2011 

 

 

▪ Almoço de Natal 
Realizou-se no passado dia 11 de Dezembro 

o nosso almoço de Natal. Este ano tivemos 

muitos sócios que vieram confraternizar 

connosco demonstrando o contentamento de 

estarem presentes, a importância de 

pertencerem à nossa Associação e a 

preocupação com o futuro da AIACE-PT se 

não houver sangue novo para continuar esta 

"carolice". 

 

▪ Notas Informativas 
Relembramos que as informações relativas à 

saúde e a outros assuntos de interesse geral 

passaram a ser objecto de N.I. 

Em 2010 editámos 6. As últimas: 

- Nº 4: Sessão de esclarecimento com a 

Representação da Comissão Europeia em 

Portugal sobre o PMO e o RCAM assim 

como os acordos com os Hospitais; 

- Nº 5: Reembolso de despesas médicas 

associadas a doenças graves; 

- Nº 6: Acidentes - Seguro Van Breda. 

 

▪ Conselho de Administração de 18 e 

19 de Outubro de 2010 
A nossa Secção esteve representada neste 

CA por Isabel Torres, Presidente e Fernando 

Medeiros, Tesoureiro. 

 

▪ Grupo de Trabalho PMO 
A AIACE-PT esteve presente na reunião de 

14 de Setembro (Fernando Medeiros). 

 

1. "Appels d'offres" medicina preventiva 

Informaram-nos de que este concurso 

público ainda não foi lançado e de que 

dirá respeito unicamente aos primeiros 

15 Estados-Membros da UE. 

 

2. Transporte em ambulância  

Este assunto está a ser ponderado a nível 

do RCAM. 

 

 

 

 

 

3. Cartão de Seguro de Doença 

Não existe ainda um cartão de Seguro de 

Doença, mas é sempre possível pedir um 

atestado ao PMO ("Attestation de 

Couverture"). 

 

▪ Coeficientes de Igualdade 
Lembramos que estes coeficientes existem 

para atenuar as diferenças de poder de 

compra entre os Estados-Membros. 

O PMO vai elaborar um documento a 

explicar a técnica de cálculo utilizada e, 

posteriormente, prepararemos uma N.I. 

sobre o assunto. 

 

▪ Magazine VOX 
O n° 86 da VOX acaba de ser difundido, 

contendo um artigo muito bem redigido pela 

colega Eva Bacelar sobre a Secção Portugal. 

 

▪ Assises 2011 
Informamos que as próximas Assises serão 

em Riga, Letónia, de 15 a 21 de Maio de 

2011. 

  

▪ Revisão salarial 
Congratulamo-nos com o desenrolar do 

processo que envolveu a Comissão 

Europeia, o Conselho e o Tribunal de Justiça 

no âmbito da revisão salarial 2009/2010. No 

entanto, mantém-se preocupação em relação 

à futura revisão da “Méthode”. 

 

 
 

Com as nossas saudações associativas, 

 

A DIRECÇÃO  

 

 

 


