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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
             Novembro 2007 

 

 

▪ De volta às nossas actividades 

Após um período de interrupção das 

nossas actividades, devido a termos tido 

de mudar temporariamente de 

instalações do 10º para o 3º piso - na 

sala de leitura do Parlamento Europeu e 

Comissão - por terem sido necessárias as 

do 10º piso para a «Presidência 

Portuguesa». As nossas necessidades 

logísticas só puderam ser instaladas já 

muito próximo das férias de verão, pelo 

que retomamos agora as nossas 

actividades, esperando que logo que 

acabem os trabalhos da Presidência 

voltemos ao anterior local. 

▪ 9 de Outubro - Dia do projecto 

europeu “Regresso à escola”  

Funcionários das Instituições comuni-

tárias, eurodeputados e políticos 

portugueses visitaram no dia 9 de 

Outubro as escolas que frequentaram.  

Esta iniciativa conjunta da Comissão 

Europeia e do Governo português, no 

quadro em Portugal da Presidência 

portuguesa da União Europeia, foi 

considerada uma prioridade da estratégia 

de comunicação da União Europeia 

enquadrando-se nos objectivos do Plano 

D da Comissão Europeia – Democracia, 

Diálogo, Debate -. A operacionalidade 

da iniciativa coube à Representação da 

Comissão Europeia em Portugal tendo-

se revelado um êxito total, visto que 235 

funcionários e deputados – vindos de 

várias partes da Europa - organizaram 

275 visitas em cerca de 208 escolas do 

Minho ao Algarve e da Madeira aos 

Açores. Os antigos funcionários também 

colaboraram nesta iniciativa. 

▪ Conselho de Administração da 

AIACE Internacional. 

Realizou-se o CA da AIACE Internacional 

em 15 e 16 de Outubro em Bruxelas. Após a 

abertura, iniciou-se um “Tour de table” no 

qual cada Secção fez uma breve  

 

apresentação do seu funcionamento e das suas 

actividades. 

Informaram-nos de que um documento 

intitulado “Os Direitos sociais dos 

reformados” já tinha sido distribuído às 

secções por correio electrónico em 14 do 

corrente mês.  

Este documento ser-vos-á enviado em breve 

também por correio electrónico ou por correio 

postal. 

▪ Caisse Maladie 2007 

A partir de Julho deste ano a “Caisse Maladie” 

emitiu uma nova regulamentação para todos os 

reembolsos de todo o género de despesas 

médicas e elaborou alguns novos formulários, 

principalmente no que diz respeito a despesas de 

dentistas, “Prise en charge” etc. 

É possível ter acesso a toda esta documentação 

no site IntraCom da Comissão Europeia,  

https://intracomm.ec.europa.eu/pers_admin/ 

sick_insur/index_fr.html podendo também ao 

aceder a esta página escolher no canto superior 

esquerdo a língua inglesa. 

Para aqueles que não tenham acesso à IntraCom 

e estiverem interessados, nós podemos vos 

informar como obter o “password” para ter 

acesso, ou no caso de não terem computador, 

nós poderemos vos informar mediante o vosso 

pedido por escrito. 

▪ Assembleia Geral da nossa AIACE 

Realizar-se-á em Janeiro 2008, data ainda a 

estabelecer. Dado que esta AG é muito 

importante, esperamos poder contar, com a 

vossa presença, manifestando o vosso interesse 

em colaborar neste grande desafio que é de dar 

continuidade à Associação. 

 

 

Com as nossas saudações associativas, 

A DIRECÇÃO 
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