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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
             Julho 2020 

 

 

 

A situação que actualmente vivemos em virtude 

da COVID-19 veio alterar profundamente a 

nossa maneira de trabalhar e de nos 

relacionarmos com os nossos associados, bem 

como de os corpos sociais se relacionarem entre 

si. Assim, as reuniões da Direcção foram 

suspensas há cerca de três meses e meio e os 

únicos contactos entre os seus membros 

processam-se via telefone ou mail. 

Infelizmente, tudo leva a crer que esta situação 

se irá prolongar por tempo indeterminado. 

 

Os edifícios das Instituições Europeias 

continuam acessíveis somente ao pessoal no 

activo e, mesmo no caso destes, tem-se 

recorrido tanto quanto possível ao teletrabalho. 

Quanto ao pessoal da AIACE Internacional, 

somente os dois secretários (Anne-Pascale 

Descamps e Fabrizio Gariazzo) passaram 

recentemente a ter acesso às respectivas 

instalações (nem o Secretário-Geral, Didier 

Hespel, tem tal acesso). 

 

No caso da AIACE-PT aqui em Lisboa, desde 

meados de Março que deixámos de poder 

aceder às nossas instalações no edifício Jean 

Monnet. Também o acesso à caixa de correio do 

PC da nossa Associação tem sido bastante 

complicado por via da saturação do sistema, 

resultante do elevado número de activos a 

trabalharem a partir de casa. 

 

 

 

 

Tudo isto não significa, no entanto, que tenha 

havido uma paragem radical das nossas 

actividades. Assim, podemos referir que: 

 

- Continuamos a dar andamento às solicitações 

dos nossos associados (nomeadamente por mail), 

sendo os temas mais frequentes os relacionados 

com o RCAM e o PMO; 

 

 - Dadas as dificuldades com a caixa do correio, 

temos privilegiado a solução de colocar no nosso 

website as informações que julgamos importantes 

e relevantes; 

 

- A 9 e 10 de Março teve lugar uma acção de 

formação de voluntários com a presença de 

Perrine Le Maignan da DG HR-D1 (“Relations 

avec les anciens”) que decorreu numa sala do 

Hotel Eurostars das Letras em Lisboa; 

 

- A habitual reunião semestral entre o Tesoureiro 

e os membros do Conselho Fiscal processou-se 

por troca de mails e teve resultados muito 

positivos; 

 

- Dando andamento a uma solicitação da DG HR 

e da AIACE Internacional, a colega Teresa Luz 

foi nomeada coordenadora dos voluntários da 

Secção Portugal; 

 

- O colega Fernando Medeiros preparou um artigo 

a ser publicado na próxima VOX. 

 

Para terminar, referimos as reuniões 

internacionais da AIACE que foram canceladas 

desde o início do confinamento até ao presente – 

Conselho de Administração em Bruxelas (Março); 

Assises 2020 em Lutraki, Grécia (Maio); Reunião 

do PMO com os embaixadores em Bruxelas 

(Junho). 

 

Com os votos de continuação de Boa Saúde!!! 

A DIRECÇÃO 

 

A IACE - PT  
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