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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
           Dezembro 2012 

 
 

§ Boletim nº 3  
Com o Apoio da AIACE-Internacional, foi já 
distribuído a todos os Pensionistas portugueses, 
o Boletim nº 3 da AIACE-PT. 
Agradecemos a todos os Associados que, com 
os seus textos, contribuíram para o 
enriquecimento do seu conteúdo. 
 

§ Reunião com o PMO em Lisboa 
No passado dia 8 de Outubro, realizou-se uma 
reunião com representantes do PMO Sobre o 
conteúdo desta reunião, em que participaram 
algumas dezenas dos nossos Associados, foi já 
distribuída a Nota Informativa nº 14. 
 

§ Acções Sociais 
No passado dia 28 de Novembro, em 
Bruxelas, a AIACE-PT participou numa 
reunião da AIACE-Internacional para 
abordar o trabalho nesta frente e trocar 
experiências neste domínio.  
 

§ Almoço de Natal 2012 
Realizou-se no dia 8 de Dezembro o já 
tradicional almoço de Natal da AIACE-PT que 
contou com um elevado número de presenças. 
Na sua intervenção, Isabel Torres informou que 
a nossa Secção conta já com mais de uma 
centena de Associados 
 
 
 
 
 

 

 
 
§ VOX  

Assinalamos que na Vox n° 92 dedicada à 
“Crise” foi publicado um artigo da nossa 
colega Eva Bacelar e que na Vox nº 93, a 
sair brevemente, poderá ler um artigo 
preparado pela nossa colega Dária Navarro. 
 

 
§ Conselho de Administração e 

Assembleia-Geral Extraordinária 
A Secção Portuguesa participou nestes 
eventos, que tiveram lugar em Bruxelas a 
25 e 26 de Outubro. Na AG debateram-se 
dois temas: o Serviço Público Europeu e 
os Estatutos da AIACE-Internacional. 
 

§ Adaptação dos salários 2012 
À semelhança do que aconteceu em 2011, 
não houve maioria qualificada no 
Conselho relativamente à adaptação das 
remunerações e pensões 2012. 
 

§ Assises 2013 
A Vox 93, inclui o programa das Assises 
2013 que, como mencionámos nas 
Últimas Notícias de Setembro, se 
realizarão na cidade do Porto de 26 a 31 
de Maio de 2013. 
Esperamos poder contar com uma forte 
participação portuguesa nesta Assembleia. 
 

§ Visita ao Museu do Azulejo 
 

 
 

Realizou-se no dia 8 de Dezembro, uma 
visita guiada à exposição temporária "Um 
Gosto Português. O uso do azulejo no 
século XVII" em que participou cerca de 
uma dezena dos nossos Associados. 
 

 
Boas Festas e Feliz Ano Novo 

Com as nossas saudações associativas, 
A DIRECÇÃO  

 


