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AS ASSISES DE 2019 EM LISBOA 
 
 

Por decisão do Conselho de Administração 
(CA) de Março de 2018, as Assises deste ano 
realizaram-se em Lisboa, de 18 a 24 de Maio, 
coincidindo com o 50º aniversário da AIACE 
Internacional e com o 15º aniversário da 
secção portuguesa da AIACE.  

O formato das Assises tem vindo a ser 
regularmente contestado, havendo quem 
pretenda que o mesmo se limite à parte 

institucional, podendo ou não ser seguido de uma excursão num dos Estados-Membros. Há, no entanto, 
também os acérrimos defensores do modelo actual que consideram que as Assises ultrapassam a mera 
vertente estatutária, constituindo um momento de convívio e de reencontro de antigos colegas, que muito 
contribui para reforçar e manter vivo o espírito europeu. 
O modelo das Assises de 2019 foi inovador e havia sido proposto pela AIACE-PT no CA de Março de 
2018, numa tentativa de resolver o impasse quanto ao formato deste evento. Assim, em 2019, foi possível 
escolher livremente o local de alojamento, bem como os eventos em que os interessados desejavam 
participar, tendo o número de inscrições praticamente duplicado. Daí os agradecimentos do Presidente da 
AIACE Internacional, Joaquín Diaz Pardo, à secção portuguesa. Outro aspecto igualmente inovador e 
apelativo da reunião deste ano foi a introdução de um painel subordinado ao tema “A função pública 
europeia”, que teve lugar na tarde de segunda-feira, 20 de Maio. 

Os restantes eventos seguiram o modelo já habitual das Assises. Assim, no sábado, 18 de Maio, dia da 
chegada da maioria dos participantes, houve um cocktail de boas-vindas no Hotel Sana, que foi seguido 
de um jantar no fabuloso quadro do restaurante “Cozinha Velha”, na Pousada de Queluz. 
O dia de domingo foi o escolhido para dar a conhecer a nossa capital. A visita começou na zona 
monumental de Belém e prosseguiu directamente para o Parque das Nações. Tratou-se de oferecer duas 
perspectivas da cidade: Lisboa Ocidental e a glória do passado em contraste com a moderna Lisboa 
Oriental decididamente virada para o futuro. De tarde, foi tempo de mergulhar nas raízes tradicionais da 
cidade com um passeio de eléctrico por Alfama, em que não faltou o pastel de nata nem o cálice de vinho 
do Porto, e que terminou com a visita à Sé. No intervalo, foi o momento de apreciar o magnífico almoço 
servido no Museu da Cerveja, situado no prestigioso quadro do Terreiro do Paço. 

Na segunda-feira, dia 20, os trabalhos começaram com a leitura das mensagens do Presidente da 
Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Em representação 
do Presidente da Câmara de Lisboa, seguiu-se a excelente intervenção do vereador Dr. Carlos Castro que 
versou sobre os problemas com que a cidade e a Europa se deparam. Em seguida, foi a vez de a Dr.ª Sofia 
Alves, Chefe da Representação da Comissão Europeia em Lisboa, evocar a interessante experiência como 
jurista na Comissão e os grandes desafios que se colocam presentemente à União Europeia, e a Portugal,  



no contexto das eleições para o Parlamento Europeu. Finalmente, foi o momento de o nosso colega 
Dr.Fernando Frutuoso de Melo, actual chefe da Casa Civil do Presidente da República, nos honrar com 
uma magnífica alocução sobre a Europa e os desafios que enfrenta, que constituiu o ponto de partida para 
várias intervenções que abriram caminho a interessantes trocas de pontos de vista entre os presentes. 

A tarde desse dia foi dedicada ao painel sobre a função pública europeia. À noite teve lugar o tradicional 
jantar de gala no “Espaço Espelho d’Água”. Aí, para além do excelente jantar, os participantes foram 
presenteados com um espectáculo de fados, organizado pela Presidente da AIACE-PT, que a muitos 
surpreendeu e a todos agradou. 

A manhã de terça-feira, 21 de Maio, foi dedicada à parte estatutária da AIACE, tendo a tarde desse dia 
sido reservada às intervenções dos representantes das várias Instituições Europeias presentes. 

Para os ateliês, foi reservada a manhã de quarta-feira, 22 de Maio. Estes ateliês proporcionam 
invariavelmente uma excelente oportunidade para um debate directo e para esclarecimentos da 
Administração, contando com a presença de representantes do PMO e da DG HR da Comissão Europeia. 
A já habitual reunião do CA aquando das Assises teve lugar na 
tarde desse mesmo dia, que foi aproveitada pelos restantes 
participantes para uma excursão a Sintra, Cabo da Roca e 
Cascais. O reencontro dos membros do CA e dos excursionistas 
deu-se já no restaurante “Faroleiro” no Guincho, onde teve lugar 
o tradicional jantar de despedida. 
Os colegas que desejaram conhecer um pouco mais da nossa 
terra tiveram oportunidade de o fazer participando nas visitas que 
prolongaram o programa de base e que incluíram uma excursão a 
Óbidos, Alcobaça, Nazaré e Batalha na quinta-feira, dia 23, e 
uma outra a Évora na sexta-feira, dia 24.  

De salientar que, durante as Assises, esteve sempre disponível 
um gabinete em que os nossos colegas do HelpDesk informático 
da AIACE Internacional e do PMO puderam ajudar os membros 
que o desejassem a obter o acesso EU Login. 

Importa igualmente referir que a AIACE Internacional e os 
participantes nas Assises contribuem tradicionalmente com um 
donativo para uma associação local de carácter social. Este ano, 
a escolha recaiu na Associação Salvador que apoia deficientes motores em todo o país. Ao princípio da 
tarde de terça-feira, Salvador deslocou-se ao local da reunião onde evocou o seu percurso pessoal e a obra 
que fundou e tem vindo a desenvolver. A plateia reagiu de forma especialmente emotiva a este exemplo 
de coragem e determinação e não deixou de contribuir generosamente para a Associação Salvador. 
Finalmente, há ainda a acrescentar que, à margem das Assises e aproveitando a deslocação a Lisboa de 
alguns dos seus representantes, o PMO reuniu com os principais grupos hospitalares nacionais tendo em 
vista a celebração de futuros acordos. Nessas reuniões participaram igualmente colegas da Direcção da 
AIACE-PT. 
E o encontro de 2020 está desde já marcado para o mês de Maio, em Loutraki, Grécia. Esperamos que se 
sintam tentados e participem em número elevado nesse reencontro de velhos amigos e colegas. 

 
 


