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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
           Novembro 2015 

 
§ Protocolo AIACE-PT e “Domus Vida” 

 
No âmbito da actividade da AIACE-PT no que se 
refere ao estabelecimento de Protocolos relativos a 
questões de saúde e bem-estar, foi assinado em 24 
de Julho um protocolo de colaboração entre a 
"Domus Vida" e a AIACE-PT (ver N.I. nº 25). 
A "Domus Vida" é o sector do Grupo Mello Saúde 
de residências sénior, que dispõe actualmente de 
duas unidades, uma na Junqueira (Lisboa) e outra 
na Parede (Estoril). 
 
§ Protocolo AIACE-PT e Grupo Pestana 

  
No passado mês de 
Outubro foi 
assinado um novo 
protocolo entre a 
AIACE-PT e as 
empresas das 3 
marcas do Grupo 
Pestana (Colection, 
Hotels & Resorts, 

Pousadas de Portugal) ao abrigo do qual os 
associados da AIACE-PT e os seus acompanhantes 
beneficiarão de preços especiais nas unidades 
hoteleiras do Grupo (ver N.I. nº 28).  
 
§ Visita à Fundação Ricardo do Espírito 

Santo Silva 
 
Em 23 de Outubro 
realizou-se mais uma 
visita integrada no 
nosso programa de 
carácter cultural. 
Desta vez teve como 
destino a Fundação 
Ricardo do Espírito 
Santo Silva, dedicada à conservação e restauro de 
obras de arte decorativas, bem como à formação de 
profissionais nesta área.  
 
 
 
 

§ Reunião do CA da AIACE-INT 
 
A reunião do Conselho de Administração da 
AIACE teve lugar no Luxemburgo a 9 e 10 de 
Novembro e nela 
participaram os colegas 
Isabel Torres e Fernando 
Medeiros. A reunião foi 
presidida por Bernhard 
Zepter, eleito no decorrer 
do CA de Junho. Os 
pontos que foram objecto 
de maiores debates prenderam-se, naturalmente, 
com o PMO, o RCAM, a medicina preventiva, a 
complementaridade, os seguros da CIGNA 
(anteriormente Van Breda) e a revisão salarial. 
Sobre este último tema, foi feita uma apresentação 
por Ian Dennis do “Office Statistique”, que 
demonstrou claramente a complexidade do 
assunto, particularmente no que toca aos 
coeficientes correctores. De acordo com o novo 
estatuto, a adaptação salarial é automática, não 
carecendo de uma Decisão da Comissão, 
aprovada pelo Conselho e pelo Parlamento 
Europeu (deixa de se chamar “méthode” e passa a 
chamar-se “actualisation”). O valor do aumento 
para 2015 será de 2,4% (com retroactividade a 
Julho) e prevê-se a publicação oficial até meados 
de Dezembro. O programa e o formulário de 
inscrição para as Assises 2016 (Trieste, Itália, 24 
a 28 d Maio) constarão do N° 101 da Vox, cuja 
publicação está prevista para Dezembro. 
 
§ Reunião do Grupo Técnico PMO 

 
No dia 5 de Outubro, realizou-se em Bruxelas a 
14ª reunião do Grupo Técnico na qual participou a 
colega Odete Machado. Entre os temas tratados 
são de salientar: a complementaridade, a medicina 
preventiva e a comunicação com os serviços de 
liquidação.  
 
 

Com as nossas saudações associativas                 
A DIRECÇÂO 

 
 


