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• Visita ao IPMA 
 

Decorreu em 11 de Abril a tão esperada visita 

ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 

resultante da fusão do antigo Instituto de 

Meteorologia com a unidade de investigação 

marinha do Instituto Nacional de Recursos 

Biológicos e o departamento de geologia 

marinha do Laboratório Nacional de Engenharia 

e Geologia. 

No Centro de Análise e Previsão do Tempo, 

uma das áreas visitadas, fomos recebidos por 

um meteorologista que fez uma apresentação 

sucinta das atividades do Instituto e respondeu 

de forma esclarecedora a todas as nossas 

perguntas. Entre estas, a velha questão: por que 

razão a meteorologia falha por vezes nas suas 

previsões? 

Outra área visitada foi a dedicada à sismologia, 

onde pudemos observar o trabalho de 

monitorização em tempo real da actividade 

sísmica no território nacional. Trata-se de uma 

investigação em permanente desenvolvimento, 

que visa aplicações práticas na informação do 

público, embora não seja ainda possível dispor 

de um método generalizado para a previsão de 

sismos. Dada a especificidade portuguesa, esta 

parte da visita suscitou também um vivo 

interesse entre todos os participantes 

 

• Reunião em ISPRA 

 
 Nos dias 2 e 3 de Maio, estiveram presentes em 

Ispra os colegas Fernando Medeiros e Odete 

Machado, a fim de participarem na reunião 

AIACE/PMO.6, promovida pela AIACE 

Internacional e na qual participaram 

representantes de todas as secções nacionais 

dependentes daquele Serviço de Liquidação dos 

Direitos Individuais com excepção da Irlanda, 

assim como Anna Silvano e Monique Théatre em 

representação da unidade PMO.6 e do sector 

“Relações com os Pensionistas” da DG HR.D.1, 

respectivamente. A nova Directora do PMO, 

Veronica Gaffey esteve presente e presidiu à 

reunião no primeiro dia. 

A reunião, que decorreu num ambiente de bom 

entendimento entre todos os participantes, 

permitiu uma larga troca de pontos de vista sobre 

a legislação aplicável e boas práticas nas relações 

entre os pensionistas e as Instituições Europeias. 

Entre os temas abordados, são de realçar 

designadamente os seguintes: comunicação, 

embaixadores, medicina preventiva, termo de 

responsabilidade, doença grave, aplicação do nº3 

do artigo 72º, autorização médica. 

 

• HelpDesk e Comunicação 
 

Para a sessão de esclarecimento "HelpDesk e 

Comunicação" organizada a 10 de Maio de 2017 

pela AIACE-PT na sala de conferências do 

Parlamento Europeu em Lisboa, inscreveram-se 

37 sócios da AIACE e devido à intempérie 

participaram apenas 26. Após duas apresentações 

sobre Comunicação e sobre a implementação do 

EU-Login, houve uma sessão de perguntas e 

respostas e de práticas de acesso ao RCAM em 

linha com os computadores dos sócios que os 

quiseram trazer. 

A sessão de esclarecimento sobre Comunicação 

serviu, não apenas, para pôr os sócios ao corrente 

das nossas actividades mais recentes mas, 

sobretudo, para transmitir informações, 

designadamente sobre: MyIntracomm, acesso à 

informação pelos sócios que não usam a Internet, 

a abolição da informação em papel, a 

comunicação multilingue, embaixadores, 

voluntariado, novos sócios, websites e tecnologias 

informáticas, Yammer e informação sobre 

assuntos europeus, que obtivemos num seminário 

sobre o mesmo tema que a AIACE-Internacional 

organizou em Bruxelas. 

 

 


