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 Reunião do Grupo Técnico 
 

A habitual reunião do segundo semestre do 

Grupo Técnico teve lugar no dia 4 de Outubro 

passado, em Bruxelas. Como é natural, contou 

com a participação de representantes de todas as 

secções nacionais da AIACE e da AIACE 

Internacional, bem como da Administração. Por 

parte da Administração, estiveram presentes os 

representantes das unidades PMO.3 (Assurance 

maladie et Accidents), PMO.4 (Pensions), 

PMO.5 (Bureau Liquidateur du Luxembourg), 

PMO.6 (Bureau Liquidateur d’Ispra) et HR.D.1 

(Relations avec les pensionnés). Odete 

Machado representou a secção portuguesa da 

AIACE. 

Foi vasto o leque das questões abordadas, 

muitas das quais recorrentes, que abarcou desde 

os problemas de contacto e as dificuldades 

decorrentes de uma sempre crescente 

informatização aos problemas de carácter social 

e de ordem prática. As discussões foram 

norteadas pelo objectivo de prestar um melhor 

apoio aos pensionistas da UE, que, no entanto, 

se vê confrontado com dificuldades de ordem 

técnica e administrativa que urge resolver. 

 

 Conselho de Administração da AIACE-

Internacional 
 

A reunião do CA da AIACE teve lugar em 

Bruxelas a 23-24 de Outubro 2018. Nela 

participaram as colegas Isabel Torres e Odete 

Machado. Foi dada uma particular atenção à 

reunião que o Presidente, o Vice-Presidente e o 

Secretário-Geral da AIACE Internacional 

tiveram, em 11/10/2018, com o presidente da 

Comissão Europeia Jean-Claude Juncker. Este 

último mostrou-se muito conhecedor das 

actividades da AIACE e manifestou a sua 

intenção de ser, ele próprio, a assinar a 

declaração conjunta das duas entidades por 

ocasião dos 50 anos da criação da AIACE que 

serão festejados em 2019 no decorrer das 

Assises em Lisboa. O PMO.4 anunciou a 

finalização do documento consolidado sobre as 

“Pensões” (entretanto já distribuído aos sócios). 

Foi também mencionada a criação dum contacto 

telefónico único para os assuntos relativos às 

pensões. Larga troca de impressões sobre a 

revisão das DGE (Dispositions Générales 

d’Exécution) que se encontra em curso no âmbito 

do CGAM (Comité de Gestion de l’Assurance 

Maladie). O PMO salientou que as DGE são da 

competência da Comissão enquanto que para o 

RCAM são-no todas as Instituições. Importância 

dada à medicina preventiva e às situações de 

dependência. Foi recordado que os serviços 

sociais das Instituições não são serviços de 

urgência, cabendo aos serviços nacionais actuar 

em situações desse tipo ou de perigo.  O actual 

Presidente da AIACE Internacional, Joaquín Diaz 

Pardo, gostaria de conferir às Assises 2019, que 

terão lugar em Lisboa de 18 a 22 Maio, um forte 

cariz político, prevendo-se, neste momento, um 

dia consagrado a debates sobre a Europa e a 

Função Pública Europeia com a participação do 

MEI (Mouvement Européen International). 

 

 Visita à CEL e ao MAAT  
 

Mesmo com várias 

desistências de 

última hora, que 

reduziram a catorze 

o número de 

participantes na 

visita guiada à 

Central Eléctrica de 

Lisboa (CEL) e ao Museu de Arte, Arquitectura e 

Tecnologia (MAAT), pertencentes à Fundação 

EDP, a mesma teve lugar no sábado, dia 24 de 

Novembro, apesar da chuva e do vento que por 

vezes incomodaram os corajosos sócios que se 

nos juntaram. 

A conduzir-nos por espaços tão distintos e quase 

opostos como a CEL e o MAAT esteve a 

arquitecta Fabricia Valente que, com brilhantismo 

e empenho, prendeu a atenção e o interesse de 

todos os participantes que, face à experiência da 

visita, no final se regozijaram por terem ousado 

afrontar naquele dia os elementos da natureza. 
 

 
FELIZ NATAL 

 

 


