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Lisboa, Março de 2020 
 
 
Caro(a) Colega, 
 
Durante a nossa actividade nas Instituições Europeias, muitas vezes aspirámos pela reforma, 
com tudo o que significava: o regresso ao país, o reatar de laços de parentesco e de amizade, 
tempo para finalmente fazer coisas com que sonhámos ao longo de anos. No entanto, a 
realidade nem sempre corresponde às nossas expectativas, podendo ser difícil manter o 
contacto com antigos colegas ou obter apoio em determinados momentos ou situações. É 
precisamente aí que a AIACE-PT, Secção Portuguesa da Associação de Antigos 
Funcionários da União Europeia, tenta colmatar as lacunas. 
 
A nossa Associação foi criada por escritura notarial em 13 de Maio de 2004 e tem por 
objectivo ajudar os antigos funcionários ou cônjuges sobrevivos, estabelecidos em Portugal, 
a resolver problemas de natureza burocrática, administrativa, social, bem como questões 
ligadas à saúde, tentando construir uma base onde todos possam encontrar apoio, se 
necessário.  
 
Em conformidade com a lei geral que rege as associações, a AIACE-PT é constituída pelos 
seguintes órgãos: 

 
• A Assembleia-Geral, que reúne, pelo menos, uma vez por ano e sempre que a 

convocação seja requerida, com um fim legítimo, por um conjunto de associados não 
inferior ao número previsto nos Estatutos; 

 
• A Direcção, que reúne normalmente às quartas-feiras de manhã, no 3º andar do edifício 

da sede das Representações do Parlamento Europeu e da Comissão em Lisboa, no Largo 
Jean Monnet, nº 1. A Direcção é um órgão colegial constituído por cinco associados 
(presidente, tesoureiro, secretário e dois vogais). A Direcção participa, através de dois 
representantes, nas reuniões do Conselho de Administração da AIACE-Internacional, 
em que são debatidos problemas susceptíveis de afectar os pensionistas das Instituições 
da União Europeia. Participa igualmente em grupos de trabalho, designadamente no 
grupo "Pensions et Caisse Maladie"; 

 
• O Conselho Fiscal, constituído por três associados, um presidente e dois secretários, 

competindo-lhe fiscalizar os actos administrativos e financeiros da Direcção, verificar 
as suas contas e relatórios e dar parecer sobre os actos que impliquem aumento das 
despesas ou diminuição das receitas.  

 
A AIACE-PT desenvolve a sua acção a vários níveis.  
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No plano social, tem firmado protocolos com organizações especializadas na prestação de 
serviços de apoio domiciliário, serviços sociais, cuidados de saúde e centros residenciais.  
 
No domínio da cultura e do lazer, celebrou protocolos com o Grupo Pestana e com a Agência 
Abreu (este último actualmente suspenso por razões internas da agência). De referir neste 
contexto os almoços de confraternização pelo Natal e de comemoração do aniversário da 
constituição da Associação, bem como visitas a museus, exposições, etc. 
 
O contacto com os cerca de 280 associados processa-se não só através do reencaminhamento 
por via electrónica de todas as informações pertinentes recebidas quer da AIACE-
Internacional quer da Administração, mas também de publicações periódicas ("Boletim 
Informativo", "Últimas Notícias" e "Notas Informativas") que envia aos seus associados e 
que a ajudam a divulgar as actividades que organiza.  
 
Recentemente, e a fim de melhorar e facilitar a consulta de todo o tipo de informações de 
interesse para os pensionistas da UE residentes em Portugal, a AIACE-PT lançou o seu sítio 
Web que os nossos associados podem consultar no seguinte endereço: 
 

https://www.aiace.pt/ 
 

Além disso, os nossos associados que necessitem de contactar a Direcção tendo em vista 
algum esclarecimento ou a resolução de determinada questão específica, podem, mediante 
prévia marcação, fazê-lo à quarta-feira de manhã dentro do horário das reuniões ordinárias 
da Direcção. 
 
Acreditamos que é do seu interesse juntar-se a nós. Para o efeito, queira devolver-nos o 
Formulário de Adesão que enviamos em anexo, devidamente preenchido, e proceder ao 
pagamento da quota anual de 40,00 €. 
 
Na expectativa de podermos em breve contar com a sua adesão e a sua presença entre os 
associados da AIACE-PT, apresentamos as nossas cordiais saudações. 
 
 
 
 
 
 
 
        Isabel Torres 
          Presidente 
 


