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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
             Dezembro 2009 

 

 

▪ Almoço de Natal 

Como já vem sendo hábito, realiza-se a 5 de 

Dezembro o nosso almoço de Natal no 

Restaurante “A Floresta do Salitre”. Venha 

confraternizar connosco. 

 

▪ Assembleia Geral da AIACE-PT 

Realizar-se-á a 20 de Janeiro de 2010 a 

próxima Assembleia Geral. Dado que 

achamos muito importante a sua 

participação, esperamos poder contar 

consigo, manifestando interesse em 

colaborar neste grande desafio que é dar 

continuidade à nossa Associação. 

 

▪ Boletim 

O nosso Boletim nº 2 foi distribuído a todos 

os nossos sócios, à AIACE-INT e 

respectivas secções nos Estados-Membros 

da UE, às Agências comunitárias 

estabelecidas em Portugal, à Representação 

da CE, ao Gabinete do Parlamento Europeu, 

ao MNE, ao Presidente da Comissão 

Europeia, assim como a outras entidades. 

 

▪ Acordos Hospitalares 

Após algumas reuniões e visitas, serão 

celebrados acordos para a realização de 

check-ups e obtidos preços especiais para 

outros tipos de exames e consultas junto das 

seguintes entidades hospitalares: 

- Hospital da Luz  

- Cruz Vermelha Portuguesa 

ambas em Lisboa. Iremos tentar modificar e 

consolidar o acordo já existente com as 

Clínicas da Cuf. 

É também nossa intenção alargar os acordos 

com grupos hospitalares ou clínicas noutros 

pontos do país. Para tal, esperamos poder 

contar com a ajuda dos colegas e sócios 

residentes em diferentes regiões. 

 

 

 

▪ Check-up/Prise en charge 

De acordo com a Informação Administrativa 

58/2009 de 15/09/2009 passou a ser possível 

recorrer a um pedido de "prise en charge" para 

a realização dos exames de check-up, desde 

que todos os exames se efectuem num único 

Centro ou Hospital. 

Lembramos que o procedimento da "prise en 

charge" requer o envio prévio de um 

orçamento. 

Esta situação é válida para todos os Estados–

Membros onde não existam "Centres Agréés". 

 

▪ Acidentes/RCAM/ Van Breda 

Está em preparação uma “Nota explicativa” 

sobre o procedimento a seguir face ao RCAM 

e à Van Breda em caso de acidente.  

 

▪ Conselho de Administração em 19 e 20 

Outubro, em Bruxelas. 

Como habitualmente, a AIACE-PT fez-se 

representar neste CA. Foram debatidos, entre 

outros temas, o andamento das actividades dos 

diferentes "Grupos de Trabalho".  

No âmbito do "Grupo Estatutos" temos 

defendido a posição das secções com menor 

número de associados. 

O próximo CA terá lugar em Março 2010. 

 

▪ Assises 2010 

A sua realização está prevista para 30 de Maio 

a 4 de Junho 2010 em Salónica, Grécia. 

 

 

 

 

 
 

Com as nossas saudações associativas 

A DIRECÇÃO  

 

 


