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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
             Julho 2019 

 

 

 Conselho de Administração da AIACE-

Internacional


A reunião de Maio do Conselho de Administração 

teve lugar no dia 22 em Lisboa por ocasião 

das “Assises”. Nela participaram os colegas Isa-

bel Torres, Fernando Medeiros e Odete Machado.
Entre os vários assuntos tratados, é de referir que, 

no que toca à revisão das DGE e à actualização 

dos limites máximos (“plafonds”) dos reembolsos 

das despesas médicas, matérias em que a AIACE 

colabora com a Administração na definição das 

prioridades, foi considerado preferível tratar sepa-

rada e não conjuntamente os diferentes temas. Foi 

igualmente salientado que, no interesse tanto do 

utilizador como do RCAM, é preferível recorrer a 

adiantamentos (“avances”) do que a termos de 

responsabilidade (“prises en charge”).
Foi ainda anunciado que, por decisão da Assem-

bleia Geral, a Secção Reino Unido continuará a 

existir, independentemente da evolução do dossiê 

Brexit.
Foi pedido às secções nacionais que forneçam 

artigos para a VOX sobre a situação nos respecti-

vos países. O visual da VOX foi adaptado para 

reduzir a visibilidade da palavra VOX (que é igual 

ao nome dum novo partido político espanhol).
No seguimento do procedimento escrito sobre o 

futuro das “Assises”, foi decidido manter a fór-

mula actual. O contrato com a Artion termina em 

2020 e, assim, a AIACE lançará uma nova consul-

ta para o estabelecimento dum contrato-quadro 

válido para os 5 anos seguintes.
O Seminário sobre contratos/acordos com hospi-

tais e clínicas, negociados pelo PMO nos diferen-

tes Estados-Membros, foi adiado para a Primavera 

de 2020. 

 

 Assises 2019 

 

Como é do conhecimento geral, as Assises de 

2019 decorreram em Lisboa, de 18 a 24 de 

Maio, e coincidiram com o 50º aniversário da 

AIACE Internacional e com o 15º aniversário 

da secção portuguesa daquela associação. 

A realização das Assises deste ano constituiu 

um êxito, devidamente salientado pelo Presi-

dente da AIACE Internacional. Após anos de  

 

declínio constante no número de participantes 

naquele evento, este ano deslocaram-se a Lisboa 

para nele participarem mais de 270 colegas de 

outras nacionalidades. Os colegas da nossa secção 

também participaram em número razoável. 

Antes e após os dias dedicados aos trabalhos no 

âmbito das Assises, realizaram-se diversos passei-

os, que permitiram àqueles que visitaram o nosso 

país conhecer um pouco mais da nossa cultura e 

das nossas gentes. 

 

De mencio-

nar igual-

mente que a 

associação 

que este ano 

beneficiou 

dos donativos 

dos partici-

pantes e da 

própria AIACE Internacional foi a Associação 

Salvador.  

Sobre este assunto consultar a Nota Informativa 

nº41. 

 

 Reuniões PMO - Grupos hospitalares 

 

À margem das Assises e aproveitando a desloca-

ção dos funcionários competentes em matéria de 

acordos do PMO, realizaram-se, nos dias 20 e 21 

de Maio, reuniões com os responsáveis dos gru-

pos hospitalares Luz Saúde, Mello Saúde e Lusía-

das, tendo em vista a celebração de acordos com 

aquelas entidades que acomodem os interesses 

dos beneficiários do RCAM.  

Nessas reuniões participaram, em representação 

da AIACE-PT, as colegas Odete Machado e Tere-

sa Luz. 

 

 

________________________________________ 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

A Direcção, 

 


