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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
           Abril 2012 

 

 

▪ Assembleia-Geral e eleições 
Realizou-se em Lisboa no dia 25 de Janeiro 

de 2011 às 15h30 no edifício Jean Monnet 

mais uma Assembleia-Geral. Foram eleitos 

com 31 votos a favor e 1 contra, os novos 

Corpos Sociais para o triénio 2012-2014.  

 

▪ Reuniões em Bruxelas  
A AIACE-PT participou, no dia 29 de 

Fevereiro, numa reunião do grupo de 

trabalho PMO-AIACE “Pensions et Caisse 

Maladie”. 

Esteve também presente no Conselho de 

Administração que teve lugar em 27 e 28 de 

Março. 

 

▪ Autorizações prévias 
O Sr. Scognamiglio, chefe de Unidade do 

PMO 3, confirmou no decorrer do Conselho 

de Administração que os pedidos de 

autorização prévia podem ser digitalizados e 

enviados por e-mail ao PMO-ISPRA-

RCAM@ec.europa.eu. Este enviar-nos-á, 

pela mesma via, a respectiva autorização.  

 

▪ Estatutos da AIACE-Internacional  
No Conselho de Administração de 27 de 

Março de 2012, votou-se por unanimidade 

contra a ponderação de votos. O Presidente 

apresentará o novo texto ao advogado belga, 

que posteriormente será submetido à 

Assembleia-Geral de Malta e à 

Assembleia-Geral Extraordinária de 

Outubro. 

 

▪ FAQ  
A Secção portuguesa sugeriu, no decorrer 

do Conselho de Administração, a 

elaboração, pelo PMO, de uma brochura 

contendo FAQ (frequently asked questions) 

sobre o RCAM.  

 

▪ Estatuto, Méthode e Pensões 
A Comissão apresentou ao Parlamento 

Europeu, em 13 de Dezembro de 2011, uma 

proposta de revisão do Estatuto dos  

 

funcionários e outros agentes. O Parlamento 

ainda não se pronunciou. 

Em relação às pensões, a principal dificuldade 

reside na ligação entre as pensões e a 

Méthode. Quanto à adaptação das 

remunerações e pensões para 2011/2012, 

aguarda-se a decisão do Tribunal de Justiça. 

 

▪ Cartão de Seguro de doença 
Existem sérias dificuldades jurídicas e 

financeiras que impedem o andamento deste 

processo. Entretanto os interessados poderão 

pedir a ISPRA uma "attestation de 

couverture" ao PMO-ISPRA-RCAM-

droits@ec.europa.eu. 

 

▪ Declaração bienal 
O Sr. Fetelian, chefe de Unidade do PMO 4, 

apresentou um projecto de declaração bienal 

(prova de vida) que vai no sentido de 

simplificar as respectivas formalidades. Este 

procedimento só se aplica aos ex-funcionários 

da Comissão.  

 

▪ VOX n° 90 
Assinalamos que na Vox n° 90 poderá ler um 

artigo da Eva Bacelar. 

 

▪ Assises 
As Assises de 2012 realizam-se em Malta de 

30 de Maio a 4 de Junho. 

Para nossa grande satisfação, as Assises de 

2013 realizar-se-ão na cidade do Porto (data a 

marcar). 

 

▪ Boletim da AIACE-PT  
Está em preparação o nosso Boletim n° 3. Já 

recebemos a contribuição de vários sócios e se 

quiser ainda nos poderá enviar o seu texto. 

 

 

Com as nossas saudações associativas, 

 

A DIRECÇÃO  
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