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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
  Abril 2016 

 

 
▪ ASSEMBLEIA-GERAL DA AIACE-PT 

 

Realizou-se em 27 de Janeiro a Assembleia-Geral 

da AIACE-PT que contou 

com diversos convidados 

e onde foi feito o balanço 

de actividades do ano 

2015 (N.I. nº 29) e 

aprovados o relatório e 

contas do ano transacto. 

 

▪ Reunião do Grupo Técnico PMO 
 

No passado dia 8 de Fevereiro, a colega Odete 

Machado participou na 15ª reunião do Grupo 

Técnico em Bruxelas. A reunião, que foi presidida 

por Koen Binon (Chefe da nova Unidade HR.D.1 

"Working Conditions and Wellbeing", onde se 

insere o Sector "Relations avec les Anciens"). 

Contou ainda com a presença de Bruno Fetelian 

(PMO.3 – Assurance Maladie et Accidents) e 

Giuseppe Scogamiglio (PMO.4 – Pensions) em 

representação da Comissão.  

Entre os vários temas abordados são de salientar o 

acesso a MyIntracomm (pessoal activo) para os 

pensionistas através da conta ECAS, bem como 

questões relacionadas com o PMO Contact, a 

medicina preventiva, a complementaridade e o 

RCAM. 

 

▪ Reunião do CA da AIACE-INT 
  

A reunião do Conselho de Administração da 

AIACE teve lugar em Bruxelas no edifício 

Borschette a 14 e 15 de Março e nela participaram 

os colegas Isabel Torres e Fernando Medeiros. 

Como habitualmente, os pontos que mereceram 

maior atenção foram os relacionados com o PMO, 

o reembolso das despesas médicas, a medicina 

preventiva e a complementaridade. A reunião 

contou com a presença do Dr. Jose Luis Bilbao, do 

serviço médico da Comissão, que fez uma 

apresentação dos novos programas de rastreio no 

quadro da medicina preventiva. As suas 

explicações não foram, no entanto, completamente  

 

 

satisfatórias para muitos dos presentes, em 

virtude, nomeadamente, da linguagem altamente 

tecnicista a que recorreu. É de mencionar que o 

prazo de inscrição, sem penalização, para as 

Assises 2016 em Trieste, foi adiado para 25 de 

Abril. No decorrer do Tour de Table, a secção PT 

informou da recente entrada em vigor dos 3 

protocolos estabelecidos com o Grupo Mello 

Saúde no âmbito dos check-ups (Alvalade, 

Cascais e Porto). 

  

 

▪ Protocolo com José de Mello - Saúde  

 
Em 15 de Fevereiro 

de 2016, entraram 

em vigor três 

protocolos de 

prestação de serviços 

no domínio da 

medicina preventiva 

(realização de check-ups) entre a AIACE-PT e a 

José de Mello - Saúde, abrangendo três unidades 

deste grupo, a saber, a Clínica CUF Alvalade S.A. 

(Lisboa), o Hospital CUF Cascais, S.A. e o 

Instituto CUF – Diagnóstico e Tratamento, S.A. 

(Porto). Ver N.I. nº 30.  

 

▪ Visita à Embaixada do Luxemburgo  
 

Com o apoio da colega 

Maria Luisa Miranda 

de Sousa realizou-se 

no passado dia 16 de 

Março uma visita à 

Embaixada do 

Luxemburgo, integrada 

no nosso plano de iniciativas de cultura e lazer. 

 

Com as nossas saudações associativas                 

A DIRECÇÃO 

 

 


