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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
           Dezembro 2016 

 

 

 Conselho de Administração (CA)  

 
A reunião do CA da AIACE teve lugar em 

Bruxelas no edifício do Comité Económico e 

Social Europeu a 25-26 de Outubro. Nela 

participaram as colegas Isabel Torres e Fátima 

Garcia. Como habitualmente, os pontos que 

mereceram maior atenção foram os relacionados 

com o PMO. Foi solicitada a esta entidade a 

criação de uma figura do(a) “senhor(a)” 

complementaridade com indicação explícita do 

nome, e.mail e número de telefone. Foi realçada 

a importância de os pensionistas seguirem 

atentamente a lista dos novos medicamentos 

que carecem de autorização prévia, dado que a 

mesma é alterada amiúde. Foi manifestada por 

algumas Secções grande estranheza por, 

nalguns casos, os pensionistas receberem folhas 

de pensão com descontos que não são 

devidamente explicados. Participou nesta 

reunião a nova directora do PMO, Verónica 

Gaffey. 

  

A partir de 31 de Dezembro, o acesso ao 

MyIntracomm será feito exclusivamente pelo 

sistema ECAS (entretanto designado EU-

Login). Qualquer dúvida poderá ser esclarecida 

junto dos “helpdesks” das Secções (no caso PT, 

o colega Paulo Branco). 

 

 Visita ao Museu do Dinheiro 

 
A 19 de 

Novembro, 

um grupo de 

sócios da 

AIACE-PT 

visitou o 

Museu do 

Dinheiro. 

Após os anos difíceis em que esta igreja de 

traça claramente pombalina serviu desde casa-

forte a arquivo e até a estacionamento 

temporário para cargas e descargas do Banco de 

Portugal, em 2007 foi tomada a decisão de 

restaurar o edifício situado no local onde 

outrora se erguia a Patriarcal de D. João V. 

Terminado o restauro do edifício, nele foi 

instalado o Museu do Dinheiro que, ao longo das 

suas diversas salas, nos apresenta o tema do 

dinheiro e a sua história em Portugal, contada 

através de moedas, muitas das quais raríssimas. 

Foram algumas dessas histórias que o guia 

partilhou connosco, numa visita de mais de duas 

horas. 

 

 Formação para voluntários 

 
A formação para voluntários, anunciada na nossa 

Nota Informativa 

Nº32, teve lugar 

em 24-25 de 

Novembro, nela 

tendo participado 

16 colegas, dos 

quais duas sócias 

do Porto e duas 

do Algarve. 

A AIACE-PT agradece a todos os participantes o 

empenho com que seguiram a formação dada por 

dois assistentes sociais do Serviço Social 

(Unidade “Aide aux Pensionnés” da DG HR da 

Comissão Europeia) e regozija-se pelo facto de 

tanto os colegas do Norte como os do Sul do país 

poderem passar a contar com um apoio de 

proximidade se necessário. 

 

 A par da excelente qualidade da formação 

dispensada, importa salientar o bom ambiente que 

caracterizou o convívio entre os participantes, o 

qual permitiu estreitar laços entre colegas unidos 

pela mesma vontade de servir o próximo e pelo 

nosso lema “Hoje pelos outros, amanhã por nós”. 

 

   ************************************ 

 
 

A Direcção da AIACE-PT 
a todos deseja 

 

BOAS FESTAS E FELIZ 
ANO NOVO 

 

 

 


