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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
           Outubro 2014 

 

▪ Visita ao Peloponeso 

 

A segunda parte das Assises 2014 realizaram-se 

entre 4 e 11 de Setembro 

com uma participação de 

cerca de 150 associados 

das diferentes Secções 

da AIACE, entre os 

quais da Secção 

portuguesa. 

Nesta visita, maravilhosamente organizada, 

pudemos apreciar a Acrópole, o Estádio e Museu 

de Olympia, Pylos e a antiga cidade de Messini 

onde assistimos a um excelente espectáculo no seu 

antigo teatro.   

 

▪ Grupo de Trabalho AIACE-PMO 

 

A reunião do grupo de trabalho AIACE-PMO 

realizou-se no dia 25 de Setembro no CCAB em 

Bruxelas, tendo participado em representação da 

AIACE-PT, Fernando Medeiros. 

Foi efectuada uma análise detalhada do 

funcionamento do RCAM e de alguns dos 

principais problemas que preocupam os nossos 

associados. 

 

 

▪ Visita a Miróbriga e à Herdade do 

Cebolal 
 

No passado dia 4 de Outubro realizou-se mais uma 

iniciativa integrada no nosso Programa de Cultura 

e Lazer. Desta vez rumámos a Miróbriga onde 

fizémos uma excelente 

visita guiada. Em 

seguida esperava-nos 

uma recepção de luxo na 

Herdade do Cebolal 

onde pudemos provar os 

seus magníficos vinhos, 

acompanhados de outras 

iguarias. Embora já com pouco apetite, pudemos 

ainda deliciar-nos com o óptimo peixe grelhado 

que nos foi servido em Sines. O regresso a Lisboa 

decorreu num ambiente de boa disposição que nos 

fez lembrar as nossas excursões dos tempos de 

estudantes. 

 

▪ Reunião em ISPRA 

 

Reuniram-se no dia 6 de Outubro em ISPRA a 

administração do PMO com as secções que 

dependem deste centro para a resolução dos seus 

problemas com o PMO. Odete Machado e 

Fernando Medeiros representaram a AIACE-PT. 

Foram discutidas as principais dificuldades que 

afectam os reformados da UE, e foi feita uma 

análise detalhada de todos os casos suscitados 

pelos colegas da AIACE-PT. 

 

▪ Reunião do CA da AIACE-Int 
  

A reunião do Conselho de Administração da 

AIACE teve lugar, a 21 e 22 de Outubro, nas 

instalações do Comité das Regiões em Bruxelas. 

A AIACE-PT esteve representada por Isabel 

Torres e Fernando Medeiros. Mais de 450 

membros da AIACE apresentaram reclamações 

no âmbito do processo das revisões salariais. Até 

à data, somente a Comissão deu resposta a tais 

reclamações, rejeitando-as. A AIACE vai 

aguardar que termine o prazo para as respostas 

das Instituições (31 Dezembro) para analisar da 

oportunidade de se apresentar um recurso junto do 

Tribunal da Função Pública Europeia. Um dos 

dossiers que foi objecto de alargadas discussões 

prendeu-se com o RCAM (doenças graves, 

complementaridade, “prise en charge”, equilíbrio 

do regime, etc.). Foi proposta a realização de 

reuniões com os “Bureaux Liquidateurs” de 

Bruxelas e do Luxemburgo, à semelhança do que 

tem sido feito com o de Ispra. No que diz respeito 

aos Acordos de Parceria da AIACE com as 

Instituições, encontra-se em fase adiantada a 

negociação do acordo com o Conselho, única 

instituição com a qual ainda não foi firmado 

acordo. Foi decidido que as Assises 2015 terão 

lugar em Bratislava de 2 a 8 de Junho. 

 

 

Com as nossas saudações associativas                 

A DIRECÇÂO 

 

 


