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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
           Novembro 2017 

 

 

 Viagem à Grécia 

 

Embora com algum atraso, gostaríamos de 

chamar a atenção dos colegas para a edição 

especial das Últimas Notícias de Outubro. Nela 

se descreve detalhadamente a viagem de 11 a 21 

de Setembro à Grécia, organizada pela secção 

da AIACE daquele país. O programa já era 

suficientemente aliciante, a ponto de despertar o 

interesse dos 12 portugueses que se deixaram 

tentar e nela participaram. No entanto, nada 

melhor do que uma leitura para compreender o 

motivo de tanto entusiasmo. 

 

 Conselho de Administração 

 

As reuniões do CA da AIACE tiveram lugar em 

Maastricht a 31 de Maio (por ocasião das 

Assises) e em Bruxelas a 25-26 de Outubro 

2017. Nelas participaram os colegas Isabel 

Torres e Fernando Medeiros. É de destacar a 

nomeação, por unanimidade e sob proposta da 

Secção PT, de Richard Hay como Presidente de 

Honra da AIACE Internacional. Na reunião de 

Outubro, estiveram presentes Verónica Gaffey e 

Ilze Baltmane, recentemente nomeadas, 

respectivamente, Directora do PMO e Chefe de 

Unidade PMO 6, Ispra. O PMO anunciou que 

irá levar a cabo acções de formação nas 

diferentes Secções sobre o papel dos 

“embaixadores”, reconhecendo que existe uma 

certa confusão entre os objectivos destes 

últimos e os dos “voluntários”. A AIACE 

Internacional vai organizar, pela segunda vez, 

um “Seminário sobre Comunicação” que terá 

lugar em 18 de Janeiro próximo. Recentemente, 

foi criada uma nova aplicação “Sysper 

Pensions” que permite gerir as folhas de 

pagamento das pensões bem como as 

declarações de vida (pode fazer-se em linha ou 

em papel). No que toca à medicina preventiva, 

vai passar a haver um programa específico para 

os pensionistas e não um programa com base na 

idade. Foi decidido que na reunião do CA de 

Março de 2018 se procederá à eleição dos 

próximos presidente e vice-presidente da 

AIACE Internacional. 

 Seminário no Porto 

 

A AIACE-PT promoveu um Seminário na Foz do 

Douro em 13 de 

Outubro de 2017. O 

tema foi EU-LOGIN e 

acesso dos pensionistas 

das Instituições da 

União Europeia ao 

envio por via 

informática das facturas e recibos relativas a 

despesas médicas a reembolsar pelo regime 

comum de seguro na doença, vulgo RCAM. O 

evento orientado pelo colega Paulo Branco 

mereceu o interesse e presença de dez 

participantes da região do Porto. 

 

 Reunião do Grupo Técnico em Bruxelas 

 
A fim de concluir os pontos da agenda previstos 

para reunião do Grupo Técnico de 11 de 

Setembro, realizou-se em Bruxelas, no passado 

dia 20 de Novembro, uma reunião do acima 

referido Grupo que contou com a participação da 

colega Odete Machado, em representação da 

AIACE-PT. Os temas abordados foram variados 

reflectindo as dificuldades e preocupações 

sentidas pelas secções dos diferentes países, 

designadamente atrasos ou erros nos reembolsos, 

dificuldades de comunicação, a cirurgia de 

cataratas, a questão dos termos de 

responsabilidade (prise en charge/direct billing). 

De salientar, a presença, durante parte da reunião, 

da Drª Claes que transmitiu aos presentes a nova 

abordagem em matéria de medicina preventiva 

que iria ser apresentada ao CGAM. 
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