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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
             Junho 2009 

 

 

▪ Almoço de aniversário no dia 16 de 

Maio 

Realizou-se no passado dia 16 de Maio no 

Restaurante "A Floresta do Salitre" o 

almoço comemorativo do nosso 5º 

aniversário. Este decorreu, como é hábito, 

num ambiente de cordialidade e boa 

disposição. As fotografias deste evento 

serão enviadas brevemente a todos os 

presentes. 

 

 

▪ Assises 2009 – Opio, França 

40º Aniversário da AIACE 

As Assises realizaram-se em Opio 

(Provence, França) de 25 a 29 de Maio. 

A Assembleia Geral teve lugar a 26 de Maio 

e o Conselho de Administração a 29 de 

Maio. 

As festividades comemorativas do 40º 

aniversário tiveram lugar a 28 de Maio 

importando destacar a passagem de um 

Vídeo com uma mensagem do Presidente da 

Comissão, Durão Barroso, de inequívoco 

apoio às actividades desenvolvidas pela 

AIACE.   

Estiveram presentes alguns portugueses, 

entre os quais Isabel Torres, Presidente, e 

Fernando Medeiros, Tesoureiro. 

 

▪ Grupos de Trabalho (Bruxelas) 
A AIACE Internacional criou vários Grupos 

de Trabalho com pelo menos um 

representante de cada secção (país) sobre 

vários temas: Estatutos, Pensão e Doença 

(este último sob a égide da Comissão), etc. 

A nossa secção participa activamente nos 

dois grupos acima mencionados.  

 

▪ Medicina preventiva/check-ups 

 

- “Appel d’Offres” do PMO.  
De acordo com as últimas informações de 

que dispomos, o processo de "Appel 

d'Offres" lançado pelo PMO em 2008 foi 

anulado, prevendo-se o lançamento de novo 

concurso para o Outono do corrente ano. 

 

 

- "Prise en charge" para os check-

ups 
A Comissão prevê enviar, em breve, uma 

carta (ou informação administrativa) aos 

funcionários e reformados, comunicando 

que será efectuada a "prise en charge" dos 

check-ups, mediante condições específicas. 

 

- Contactos com Hospitais/Clínicas 

em Portugal 
Estamos a efectuar contactos com diversos 

Hospitais e Clínicas (na grande Lisboa) para 

que os nossos colegas possam realizar os 

check-ups nas condições estipuladas pela 

Comissão. 

Solicita-se aos colegas que habitem outras 

zonas do país que nos dêem a sua 

colaboração, por forma a conseguir uma 

cobertura nacional desta actividade. 

 

▪ Apoio domiciliário 

Na sequência do mencionado no número de 

Abril das "Ultimas Notícias", esclarecemos 

que a empresa com a qual concluímos o 

acordo de prestação de serviços é a "SEM 

IDADE", cujos contactos são os seguintes: 

 

www.sem-idade.com 

Rua Jaime Lopes Dias, Lote 1668 – Loja 

R/C A,  

Telefone. 210 137 757,  

Móvel 965 551 607 - 968 439 253 

sem-idade@sapo.pt 

 

▪ Help-Desk Social 
Recordamos que os colegas que necessitem 

de nos contactar, o podem fazer, às quartas-

feiras das 11h30 às 13h00, pelo nº de 

telefone 21 350 98 34. 

 

Com as nossas saudações associativas, 

A DIRECÇÃO 
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