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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
             Dezembro 2011 

 

 

▪ Almoço de Natal 
Realizou-se no passado dia 10 de Dezembro 

o nosso almoço de Natal. Este ano tivemos 

uma participação elevada e foi notório o 

bom ambiente de convívio descontraído à 

volta de um estupendo “Cozido à 

Portuguesa”.  

 

▪ Magazine VOX 
Em Outubro, a nossa colega Maria Augusta 

Reis Leal preparou mais um artigo de 

grande qualidade, a ser inserido na edição 

da VOX nº 89, artigo este que resume as 

nossas últimas actividades. 

 

▪ Grupo de Trabalho PMO 
A AIACE-PT (Fernando Medeiros) esteve 

presente na reunião de 22 de Setembro em 

Bruxelas. Estas reuniões são muito 

importantes, pois não só tiramos dúvidas 

como ficamos alerta para casos que se 

passam noutros Estados-Membros, 

apresentados pelas respectivas Secções. Não 

houve porém qualquer nova informação. 

 

▪ Conselho de Administração de 24 e 

25 de Outubro 2011 
Foi recentemente criada a Secção da 

Áustria. O Presidente da AIACE 

Internacional (Sr. Richard Hay, eleito em 

Maio último) apresentou o seu programa de 

trabalho. Quanto à “Méthode”, receia-se 

pelo seu futuro e que venha a afectar o 

regime de pensões. O CA abordou também 

os problemas a nível informático com o 

MyIntraComm, esperando que sejam 

resolvidos em breve. A próxima reunião 

será em Março de 2012. 

 

▪ Assises 2012 
Informamos que as próximas Assises serão em 

Malta de 30 de Maio a 4 Junho, ocasião para 

descobrir um outro Estado-Membro, situado 

em pleno Mediterrâneo. 

 

 

 

▪ Notas Informativas 
Lançamos há pouco a N.I. nº 11, que contém 

informações úteis em caso de falecimento de 

um pensionista. Cada um de nós deverá 

entregar esse documento aos seus familiares 

para que, numa situação difícil e urgente, eles 

tenham facilmente acesso ao procedimento 

junto das Instituições. 

 

▪ Attestation de Couverture 
Relembramos que não existe ainda um cartão 

de Seguro de Doença, mas que é sempre 

possível pedir um certificado ao PMO 

("Attestation de Couverture"). 

 

▪ Assembleia Geral – Eleições 
Realizar-se-á a 25 de Janeiro de 2012 a nossa 

próxima Assembleia-geral na qual terão lugar 

as eleições dos novos Corpos Sociais para o 

triénio 2012/2014. Assim, chamamos a vossa 

atenção para a importância desta reunião e da 

vossa participação. 
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Com as nossas saudações associativas, 

 

A DIRECÇÃO  

 

 

 


	Informamos que as próximas Assises serão em Malta de 30 de Maio a 4 Junho, ocasião para descobrir um outro Estado-Membro, situado em pleno Mediterrâneo.

