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• Brochura 50 Anos 
 Por ocasião do seu 50° Aniversário, a AIACE 

Internacional publicou um número especial da 
VOX para comemorar a efeméride. Esta bro-
chura apresenta uma resenha da vida da AIACE 
ao longo destes 50 anos e, para ela, contribuí-
ram todas as secções nacionais. Como artigos 
de fundo, destacam-se os relativos à história da 
“Méthode” e à evolução da Função Pública Eu-
ropeia. 
Como um dos factos mais marcantes da vida da 
AIACE, importa salientar o Acordo de Parceria 
firmado com a Comissão Europeia em 2008, a 
que se seguiram acordos semelhantes com as 
outras Instituições. 
De mencionar que as duas fotos de grupo que 
aparecem nas páginas 9 e 36 foram tiradas em 
Portugal no decorrer das Assises, respectiva-
mente no Porto (Maio 2013) e na Balaia, Algar-
ve (Maio 2007). 
Esta brochura foi distribuída aos participantes 
nas Assises de Lisboa e, posteriormente, envia-
da a todos os pensionistas. 

 
• 15º aniversário da AIACE-PT 
Chegado o mês Maio, foi o momento de feste-
jarmos condignamente o 15º aniversário da nos-

sa Associa-
ção.  

Foi assim que, 
ao final da 
manhã do dia 
11, chegámos 
à Herdade 
João Portugal 
Ramos, em 

Vila Santa, perto de Estremoz, conhecida como 
a “cidade branca do Alentejo” e famosa pelas 
suas jazidas de mármore branco. Durante a visi-
ta, tivemos a ocasião de observar a curiosa coa-
bitação entre a extração daquela matéria-prima 
e a cultura vitivinícola local, que beneficia da 
riqueza mineral característica destes solos calcá-
rios. Seguiu-se um almoço de tapas, pretexto 
para degustarmos os excelentes vinhos ali pro-
duzidos, durante um momento de convívio por 

todos apreciado. Terminámos com a visita ao 
Centro de Ciência 
Viva de Estremoz, 
situado no históri-
co Convento das 
Maltezas. Este 
centro, dedicado 
ao conhecimento 
da Terra, permitiu-
nos também com-
preender melhor a diversidade geológica do nosso 
território.  

• Assises 2019 
Como é do conhecimento geral, as Assises de 
2019 decorreram em Lisboa, de 18 a 24 de Maio, 
e coincidiram com o 50º aniversário da AIACE 
Internacional e com o 15º aniversário da secção 
portuguesa daquela associação. 
A realização das Assises deste ano constituiu um 
êxito, devidamente salientado pelo Presidente da 
AIACE Internacional.  
Para além da parte estatutária, antes e após os dias 
dedicados aos trabalhos no âmbito das Assises, 
realizaram-se diversos passeios, que permitiram 
àqueles que visitaram o nosso país conhecer um 
pouco mais da nossa cultura e das nossas gentes. 
De mencionar igualmente que a associação que 
este ano beneficiou dos donativos dos participan-
tes e da própria AIACE Internacional foi a Asso-
ciação Salvador.  
 
• Reuniões PMO - Grupos hospitalares 
À margem das Assises e aproveitando a desloca-
ção dos funcionários competentes em matéria de 
acordos do PMO, realizaram-se, nos dias 20 e 21 
de Maio, reuniões com os responsáveis dos gru-
pos hospitalares Luz Saúde, Mello Saúde e Lusía-
das, tendo em vista a celebração de acordos com 
aquelas entidades que acomodem os interesses 
dos beneficiários do RCAM.  
Nessas reuniões participaram, em representação 
da AIACE-PT, as colegas Odete Machado e Tere-
sa Luz. 

 
Com as nossas saudações associativas, 
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