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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
           Maio 2018 

 

 

 Seminário sobre Comunicação 

 

No dia 18 de Janeiro de 2018 realizou-se em 

Bruxelas um segundo seminário sobre 

comunicação da AIACE, no seguimento do que 

havia tido lugar em 17 de Janeiro de 2017. Dois 

temas estiveram a debate ambos sobre a 

cooperação entre as diversas secções da 

AIACE. O primeiro tema respeitante à 

cooperação a nível de internet e sites web 

informativos. O segundo, respeitante à 

cooperação a nível do projecto “Back to 

School”, em que pensionistas falariam sobre a 

sua experiência na União Europeia em 

estabelecimentos de qualquer grau de ensino 

que se dispusessem a organizar ou facilitar 

essas palestras ou debates. Conclusões e 

propostas terão seguimento numa terceira 

reunião a realizar mais para o fim deste ano. 

 

 Assembleia-Geral da AIACE-PT 

 

A Assembleia-Geral da AIACE-PT teve lugar 

no dia 31 de Janeiro e 

contou com perto de 

cinco dezenas de 

associados. 

 

Como já vai sendo 

hábito, esta Assembleia-Geral teve a presença 

de vários convidados internacionais: a Directora 

do PMO, a Chefe da Unidade PMO 6 de Ispra, 

o Secretário-Geral da AIACE Internacional e a 

Presidente da Secção França da AIACE, com 

quem os nossos associados tiveram 

oportunidade de trocar opiniões e esclarecer 

dúvidas. 

Após um agradável almoço de convívio, 

realizou-se a parte estatutária da Assembleia, 

tendo sido aprovados, por unanimidade, o 

relatório e contas 2017. Procedeu-se também à 

eleição dos corpos sociais para o triénio 2018-

2020, não se tendo verificado alterações 

significativas em relação à equipa anterior. 

 

 Reunião do Grupo Técnico 

 

Como é habitual, algumas semanas antes da 

reunião do Conselho de Administração (CA) da 

AIACE Internacional, reuniu-se no dia 12 de 

Fevereiro, em Bruxelas, o Grupo Técnico com o 

objectivo de preparar parte dos trabalhos do CA. 

A representante da AIACE-PT, Odete Machado, 

participou nos trabalhos, em que foram sobretudo 

abordadas questões relacionadas com o RCAM, 

mas também outros assuntos respeitantes aos 

pensionistas, como sejam as informações a que 

devem ter acesso, o My Remote ou a questão da 

dependência 

 

 Exposição ”As Ilhas do Ouro Branco”  

 

 Em Março, realizou-se 

uma visita guiada ao 

Museu Nacional de Arte 

Antiga de Lisboa, onde 

estava patente uma 

exposição proveniente do 

Museu de Arte Sacra do Funchal, intitulada As 

Ilhas do Ouro Branco – Encomenda Artística na 

Madeira – Séculos XV-XVI. 

 

 Conselho de Administração 

 

A reunião do CA da AIACE teve lugar em 

Bruxelas a 27-28 de Março 2018. Nela 

participaram os colegas Isabel Torres e Fernando 

Medeiros. Ludwig Schubert informou que não 

houve evoluções no processo interposto pela 

Comissão relativo às adaptações salariais (nada 

está decidido nem garantido). Procedeu-se 

igualmente à eleição do presidente e do vice-

presidente da AIACE, para o próximo triénio, 

tendo sido eleitos, respectivamente, Joaquin Dias 

Pardo (Secção Espanha) e Heinz Zourek (Secção 

Áustria). O contrato com o Yammer foi 

prolongado por mais 5 anos. Já é possível fazer a 

declaração de vida por via electrónica através do 

“Sysper Pensions”. No caso de alteração de 

morada, esta deve ser comunicada ao PMO 4 que, 

por sua vez a transmite ao RCAM.  

 


