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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
           Março 2014 

 

 

▪ Assembleia-Geral da AIACE-PT  

 
Dia 30 de Janeiro 

realizou-se a 

Assembleia-Geral da 

AIACE-PT em que 

participaram cerca de 

quatro dezenas de 

sócios.  

Nesta Assembleia foi apresentado o Balanço da 

Actividade do ano de 2013 (N.I. nº 21), aprovado o 

Orçamento Rectificativo e Relatório e Contas 

2013, assim como o Orçamento para 2014. A 

terminar realizou-se o tradicional cocktail, 

momento de convívio entre os participantes. 

 

 

▪ Reunião Grupo Trabalho  PMO 

 
A reunião do  Grupo de Trabalho AIACE-PMO 

teve lugar no dia 25 de Fevereiro nas instalações 

do PMO em Bruxelas tendo estado presente em 

representação da AIACE-PT Fernando Medeiros.  

Foi feito o ponto da situação sobre a nova 

‘méthode’ e a adaptação das remunerações e 

pensões, discutido o ‘equilíbrio’ do regime das 

pensões e as dificuldades de implementação do 

RCAM online.  

A secção portuguesa levantou diversos problemas 

suscitados pelos nossos associados que continuam 

a ser felizmente resolvidos na maior parte. 

 

 

▪ Protocolo com a Porto Salus 

Residências Assistidas 
 

Em 26 de Fevereiro de 

2014 foi assinado um 

Protocolo de Colaboração 

entre a Porto Salus 

Residências Assistidas e 

a AIACE-PT, cujo texto 

vos foi transmitido na 

Nota Informativa nº 22. 

 

 

O principal objectivo deste Protocolo é conseguir 

que os nossos sócios tenham condições favoráveis 

de preços e que correspondem a um desconto de 

15% sobre os preços da tabela de mensalidades 

em vigor para o tipo e condições de alojamento 

contratualizados. 

 

 

 

▪ Reunião do CA da AIACE-

Internacional 

 
A reunião do Conselho 

de Administração da 

AIACE teve lugar, a 24 

e 25 de Março, nas 

instalações do Comité 

Económico e Social 

Europeu em Bruxelas. A 

AIACE-PT esteve 

representada por Isabel Torres e Fernando 

Medeiros. Foi feito o ponto da situação do dossier 

“remunerações e pensões”. A AIACE 

Internacional vai ponderar a hipótese de se 

associar a um eventual recurso interposto pelos 

sindicatos. Outro assunto que foi objecto de 

amplas discussões prendeu-se com o “equilíbrio 

do regime do RCAM”, tendo sido solicitadas, às 

diferentes Secções, opiniões e sugestões sobre 

este tema. Recorda-se que os próximos AG e CA 

terão lugar em Bruxelas em 11 e 12 de Junho. 

Neste último, proceder-se-á à eleição dos futuros 

presidente e vice-presidente da AIACE. 

 
 

 

 

Com as nossas saudações associativas  

                

A DIRECÇÂO 

 

 


