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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
             Abril 2011 

 

 

▪ Assembleia Geral da AIACE-PT 
Realizou-se no passado dia 26 de Janeiro a 

nossa AG. No decorrer desta, a Presidente 

da Direcção, Isabel Torres anunciou a 

mudança no cargo de Tesoureiro, descreveu 

as actividades efectuadas em 2010 e 

apresentou o programa de actividades para o 

ano em curso, salientando como prioridade 

"deixar a casa arrumada para a equipa que 

nos suceder". A proposta de acta desta AG 

já foi atempadamente distribuída aos sócios. 

Seguiu-se a esta AG um “drink” de 

confraternização. 

 

 

▪ Notas Informativas 
No decorrer do mês de Janeiro 2011, foram 

assinados dois Protocolos, um com as 

Residências Montepio e outro com a 

Espírito Santo Saúde. Estes protocolos 

deram origem, respectivamente às Notas 

Informativas nºs. 7 e 8. 

Foi recentemente distribuída a N.I. nº 3 – 

Rev.1 sobre actualização de diversos 

contactos úteis do "RCAM-ISPRA e 

MyIntraComm". 

  

 

▪ Conselho de Administração de 14 e 

15 de Março de 2011 
A nossa Secção esteve representada neste 

CA por Eva Bacelar, Tesoureira e Fernando 

Medeiros, Vogal. 

 

 

▪ Grupo de Trabalho PMO 
A AIACE-PT esteve presente na reunião de 

24 de Fevereiro (Fernando Medeiros). 

Nessa reunião foram abordados temas 

como: os direitos dos reformados face à 

futura revisão da "Méthode", a possibilidade 

de um eventual concurso publico sobre os 

check-ups e um cartão de beneficiário do 

RCAM que se prevê poder estar disponível 

no final de 2013. 

 

 

 

▪ Coeficientes de Igualdade 
Lembramos que estes coeficientes existem 

para atenuar as diferenças de poder de 

compra entre os Estados-Membros. 

Os quadros actualizados respectivos foram 

publicados, nas “Informations Adminis-

tratives" da Comissão, Nº 10/2011 de 

09.02.2011. 

 

 

▪ Acordos AIACE/Instituições 
À semelhança do acordo de parceria firmado 

com a Comissão em 2008, a AIACE-INT 

estabeleceu, já em 2011, acordos seme-

lhantes com as seguintes outras Instituições: 

Parlamento Europeu, Comité Económico e 

Social Europeu, Comité das Regiões e 

Tribunal de Justiça. 

 

 

▪ Assises 2011 
Relembramos que as próximas Assises serão 

em Riga, Letónia, de 15 a 21 de Maio de 

2011. 

  

▪  
 

 

 
 

Com as nossas saudações associativas, 

 

A DIRECÇÃO  

 

 

 


