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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
           Setembro 2012 

 

 

▪ Almoço de Aniversário 
Realizou-se no passado dia 12 de Maio o 

almoço do 8º aniversário da nossa 

Associação. Este ano contámos com a 

participação de um maior número de sócios, 

devido à presença de novos aderentes. 

Esperamos que os colegas venham a 

contribuir com dinamismo para o desenrolar 

das nossas actividades. 

 

▪ Assises e Conselho de Administração 

de Malta 
Estes eventos realizaram-se em Malta de 30 

de Maio a 4 de Junho de 2012. Uma nota 

sobre as actividades da Assembleia-Geral e 

do CA, bem como uma amostragem de 

fotografias, consta da nossa N.I. nº 13. Fica-

se maravilhado com a beleza e a riqueza 

arquitectónica deste país. Pena que só 6 

portugueses tenham participado. 

 

▪ Reunião do Grupo de Trabalho do 

PMO no dia 27/09/2012  
Realizou-se no dia 27 de Setembro, em 

Bruxelas, uma reunião do grupo de trabalho 

PMO-AIACE na qual, mais uma vez, 

abordámos os problemas mais urgentes que 

afectam os nossos associados. 

 

▪ Acções Sociais 
A AIACE Internacional distribuiu um 

questionário pelas diferentes secções 

nacionais, no âmbito da implementação das 

“acções sociais”, tendo já, todas elas, 

apresentado as suas respostas. Pretende-se 

conseguir uma certa harmonização de 

procedimentos das diferentes secções. 

 

▪ Dia da Europa – 9 de Maio 
A AIACE-PT participou nalgumas das 

manifestações do Dia da Europa, 

particularmente no cocktail e no recital pela 

fadista Maria Ana Bobone, que se realizou 

no Mosteiro dos Jerónimos. 

 

 

 

▪ Euro Team 
Teve lugar, em 16 de Maio, uma reunião com 

a Representação da CE e o Gabinete do PE em 

Lisboa, a fim de implementar uma 

participação activa de sócios da AIACE-PT no 

grupo denominado “Euro Team”. Os sócios 

que manifestaram o seu interesse neste 

assunto poderão ser chamados a dar a sua 

colaboração em exposições e conferências 

organizadas por aquelas entidades 

 

▪ N.I. 12 Residência Sénior 
Foi distribuída aos nossos sócios a N.I. n° 12, 

divulgando a existência da Residência Sénior 

da Santa Casa da Misericórdia de Cascais, 

situada em Alcoitão/Alcabideche. 

 

▪ VOX n° 91 
Assinalamos que na Vox n° 91, publicada em 

Julho, poderá ler um artigo preparado pela 

nossa colega Dária Navarro. 

 

▪ Assises 2013 
No âmbito da preparação das Assises de 2013, 

deslocou-se ao Porto, no início de Setembro, 

uma equipa que incluía o Comité de 

Organização da AIACE-Internacional e os 

colegas Isabel Torres e Fernando Medeiros. 

 

▪ Revisão do Estatuto dos Funcionários 

e da “Méthode” 
Estes dossiers continuam a não ser objecto de 

consenso nem de aprovação por parte das 

Instituições europeias, o que poderá ter 

gravosas consequências para o “modus 

vivendi” da UE. 

 

▪ Boletim da AIACE-PT  
Está em preparação o nosso Boletim n° 3. 

Logo que se encontre impresso, será 

distribuído a todos os nossos sócios. 

 

Com as nossas saudações associativas, 

 

A DIRECÇÃO  

 

 

 


