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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
           Junho 2014 

 

▪ Visita ao Palácio de Santos 

 

Dia 8 de Abril 

realizou-se mais uma 

visita organizada pela 

AIACE-PT. Desta vez 

o local escolhido foi o 

Palácio de Santos, 

actual Embaixada de 

França.  

 

▪ Dia da Europa 
 

Vários dos nossos Sócios 

participaram na comemoração 

do Dia da Europa que teve lugar 

no dia 9 de Maio no Mosteiro 

dos Jerónimos. Assistimos a um 

recital de fado com a cantora 

Joana Amendoeira. 

 

 

 

▪ Almoço de  Aniversário da AIACE-PT 

 

Este ano, as comemorações do 10º Aniversário da 

AIACE-PT mereceram uma atenção especial. 

Assim, com a 

colaboração da 

Agência Abreu, mais 

de quatro dezenas de 

Associados juntaram-

se no passado dia 10 

de Maio a bordo do 

barco “Opera” e 

almoçaram enquanto este se deslocava entre a 

Torre de Belém e o Parque das Nações. 

 

▪ Adaptações Salariais 
 

Após largos anos de debates sobre este dossier, a 

situação definitiva é a seguinte: 

Por virtude do Estatuto actualmente em vigor, não 

há aumentos salariais nem em 2013 nem em 2014.  

 

A revisão salarial de 2011 é de 0% e a de 2012 é 

de + 0,8%. Os retroactivos decorrentes desta 

adaptação reflectiram-se no salário de Maio 2014. 

A respectiva folha de pagamento foi-nos remetida 

durante o mês de Junho 

 

▪ Vox 

 
Chamamos a atenção dos nossos associados para 

um artigo da nossa colega Eva Bacelar que será 

publicado no próximo número da Vox. 

 

▪ AG e CA da AIACE Internacional 

 
Este ano não foram organizadas Assises de acordo 

com o seu formato habitual. Assim, a Assembleia 

Geral e o Conselho de Administração, nos quais 

participaram Isabel Torres e Fernando Medeiros, 

tiveram lugar em Bruxelas, respectivamente a 11 

e 12 de Junho, a AG no edifício Charlemagne e o 

CA no Borschette. Este ano era ano de eleições do 

presidente e do vice-presidente mas, dada a 

ausência de candidaturas para ambos os postos e 

em cumprimento das disposições estatutárias, o 

actual “Bureau” manter-se-á em funções por mais 

um ano. 

Foram retomadas as negociações com o Conselho 

com vista ao estabelecimento dum acordo de 

parceria que se encontravam bloqueadas há 

bastante tempo. Este assunto reveste-se de 

particular importância pois o Conselho é a única 

Instituição com a qual a AIACE ainda não 

celebrou acordo de parceria. 

Foi decidido que as Assises 2015 terão lugar em 

Bratislava na Eslováquia de 2 a 8 Junho. Foi 

também decidido efectuar uma análise 

aprofundada do modo de funcionamento dos 

órgãos da AIACE Internacional. 

No dia 10 de Junho participámos numa excursão à 

zona de Ypres na Flandres Ocidental, palco de 

inúmeros confrontos quando da I Guerra Mundial, 

evocando os 100 anos do início deste 

acontecimento histórico. 

 

Le Bulletin nº 4 est arrivé !!! 

 
Com as nossas saudações associativas                 

A DIRECÇÂO 

 

 


