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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
           Abril 2017 

 

 

• Seminário  sobre Comunicação 
 

A AIACE-Internacional organizou, nos dias 14 

e 15 de Dezembro, em Bruxelas, um Seminário 

sobre Comunicação em que foram abordados 

alguns temas que preocupam as várias secções: 

MyIntracomm, acesso à informação pelos 

sócios que não usam a Internet, abolição da 

informação em papel, comunicação multilingue, 

embaixadores, voluntariado, novos sócios, 

websites e tecnologias informáticas, Yammer e 

informação sobre assuntos europeus. A AIACE-

PT fez-se representar por Paulo Branco e 

Norma Sousa. 

 

• Assembleia-Geral da AIACE-PT 

 
 A Assembleia-Geral da AIACE-PT teve lugar 

no dia 1 de Fevereiro que contou com mais de 

quatro dezenas de associados. 

Esta reunião ficou 

marcada pela presença 

de vários convidados 

internacionais: Didier 
Hespel, Secretário-
Geral da AIACE 
Internacional, Anna 

Silvano, chefe da Unidade PMO de Ispra, e 
Despina Vamvakidou, Presidente da AIACE-
Grécia com quem os nossos associados 
tiveram oportunidade de trocar opiniões e 
esclarecer dúvidas. 
Após um agradável almoço de convívio, 
realizou-se a segunda parte da Assembleia 
tendo sido aprovados, por unanimidade, o 
relatório e contas 2016. 
 

• Grupo Técnico PMO  
 
No passado dia 13 de Fevereiro, realizou-se em 

Bruxelas a 17ª reunião do Grupo Técnico em 

que a AIACE-PT se fez representar pela colega 

Odete Machado. Esta reunião contou com a 

presença de representantes de todas as secções 

da AIACE e da AIACE Internacional, bem 

como do PMO.3 (Seguro de Doença e 

Acidentes), PMO.4 (Pensões), PMO.6 (Serviço de 

Gestão e Liquidação dos Direitos Individuais) e 

HR.D.1 (Relações com os Pensionistas). 

Foram abordados temas já comuns a outras 

reuniões do Grupo Técnico e que se têm revelado 

mais problemáticos, como sejam o PMO Contact, 

a medicina preventiva e a descentralização, 

problemas de comunicação, o coeficiente de 

igualdade, doenças graves. 

 

• EU-Login 
 

No dia 22 de fevereiro de 2017 realizou-se na 

DGHR da Comissão Europeia em Bruxelas, um 

workshop de um dia com a participação de 23 

pessoas, helpdesks das diversas secções da 

AIACE. Os assuntos versados foram a 

implementação do novo sistema de autenticação 

EU-Login, a passagem do sistema ECAS ao 

sistema EU-Login, o acesso às aplicações RCAM 

em linha, PMO Contact, MyIntracomm e 

Yammer. 

 

• Conselho de Administração  

 
A reunião do CA da AIACE teve lugar em 

Bruxelas a 21-22 de Março 2017 e nela 

participaram os colegas Isabel Torres e Fernando 

Medeiros. Como habitualmente, os pontos que 

mereceram maior atenção foram os relacionados 

com o PMO. Este informou que a figura da 

“complementaridade” deixa de existir para a 

medicina preventiva, passando os respectivos 

beneficiários ao regime primário (excepto para os 

residentes na Bélgica). Anunciou também a 

publicação das novas regras da podologia 

(brochura já distribuída aos sócios). Informou que 

é sua intenção organizar, em Dezembro, uma 

reunião sobre o tema “Embaixadores” (2 

participantes por Secção). Prevê, para além disso, 

efectuar um seminário de “suivi” em Março/Abril 

de 2018 no domínio da Comunicação. No que 

toca à operação às cataratas, a autorização prévia 

só é necessária para beneficiários com menos de 

60 anos. Finalmente é de mencionar a renovação 

do Acordo de Parceria Comissão/AIACE. 

 

 


