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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
             Novembro 2019 

 

 

 Reuniões de elementos da Direcção 

com colegas das regiões Norte e 

Centro e do Algarve 

 
Os colegas Isabel Torres, Fernando Medeiros e 

Odete Machado deslocaram-se no dia 22 de 

Outubro ao Porto e no dia 18 de Novembro a 

Faro, a fim de reunirem com, respectivamente,  

colegas da região Norte e Centro e do Algarve. 

Na reunião no Porto participaram 11 colegas e 

em Faro estiveram presentes 12 colegas. 

A ordem de trabalhos foi similar em ambas as 

reuniões, dado que os temas que se impunham 

eram fundamentalmente comuns. Assim sendo, 

as relações com o PMO e as condições em que 

decorreram e decorrem as negociações com 

grupos hospitalares portugueses ocuparam 

grande parte do debate.  

 

Na reunião no Porto, foi além disso suscitada a 

questão do estabelecimento de um protocolo a 

nível  nacional com as residências Montepio. 

Este dossiê está presentemente a ser tratado pela 

Direcção.  

 

Em Faro, foi ainda abordada a questão dos se-

guros negociados pela AIACE Internacional. À 

luz das questões suscitadas, foi enviada uma 

resposta. Sobre este assunto será elaborada uma 

nota informativa que atempadamente será envi-

ada a todos os associados. 

 

 

 

 

 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

AIACE-INTERNACIONAL 
 

Esta reunião decorreu a 29 e 30 de Outubro em 

Bruxelas e nela participaram os colegas Isabel 

Torres e Fernando Medeiros. 

Anunciada a publicação do documento consolida-

do sobre as pensões (https://aiace-

europa.eu/documents-consolides/) 

Acordos com hospitais: O PMO já estabeleceu 

acordos “convencionados” com grupos hospitala-

res com 5 países (Portugal estará para breve). Isto 

cria uma situação de desigualdade entre estes paí-

ses e os outros que têm de recorrer à “filière li-

bre”. 

Exames de rastreio: A partir de 1 de Outubro de 

2019, deixou de haver convocatórias automáticas, 

tendo o pensionista que os requerer. O reembolso 

poderá ser de 100% mas dependerá sempre dos 

“plafonds”. 

Clarificação: a “prise en charge” não é mais que 

um avanço; haverá sempre que reembolsar a parte 

a cargo do utente. 

Seguros: A AIACE negociou com a Cigna e a 

AXA Assistance um Seguro de Assistência em 

Viagem que pode ser subscrito até aos 85 anos e 

sem certificado médico (as condições completas 

deste seguro encontram-se no site da AIACE In-

ternacional). 

Assises: A escolha do PCO para o período 2021-

2024, recaiu sobre a Artion (foram contactadas 11 

sociedades). 

Embaixadores: Está prevista uma reunião para o 

1° trimestre de 2020. 

Revisão das DGE: Ajuda médica e ajuda social 

(doenças graves, deficiências, dependências). 

 

Com as nossas saudações associativas, 

A DIRECÇÃO  
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