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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
     Especial Assises    Fevereiro 2019 

 
 
• Assembleia-Geral da AIACE-PT 
 

Com a participação de Didier Hespel, Secretário-
Geral da AIACE Internacional, Anna Silvano, 
Chefe de Unidade do PMO 4, e Dario Rossi, 
Chefe do Bureau Liquidateur de Ispra, realizou-
se, no dia 30 de Janeiro, a Assembleia-Geral da 
AIACE-PT. Foi uma vez mais a ocasião para 
uma sempre útil troca de informações e debate 
sobre temas que a todos interessam.  

 

Como é habitual, a parte da manhã foi dedicada 
às intervenções dos convidados, que foram 
seguidas de perguntas e respostas. Entre os temas 
recorrentes esteve, como seria de esperar, a 
realização das próximas Assises da AIACE em 
Lisboa, de 18 a 22 de Maio. 

 

Muitos colegas presentes quiseram saber como 
podem participar em alguns ou em todos os 
eventos das Assises sem ter de reservar hotel, já 
que a tabela de preços publicada pela ARTION 
no sítio Web da AIACE Internacional é omissa 
quanto a essa possibilidade. 

 

Em resposta a esta questão, foi-lhes dito que a 
informação está a ser preparada e que, logo que 
seja recebida pela AIACE-PT, será comunicada a 
todos os sócios. Até lá, os interessados são 
aconselhados a aguardar e a nada fazer em matéria 
de inscrição. 

Na sua apresentação de Sysper Pensions via My 
Remote, Anna Silvano fez uma demonstração do 
acesso e mostrou as novas funcionalidades 
recentemente introduzidas nesta aplicação.  

Os participantes na Assembleia foram ainda 
informados de que, durante as Assises de Maio, 
estarão presentes membros do Helpdesk da AIACE 
Internacional, que poderão ajudar os colegas que 
tenham dificuldade no acesso ao sistema de 
autenticação EU-Login. De recordar que este 
sistema constitui a chave para aceder a RCAM em 
linha, a Sysper Pensions e a My IntraComm. 

 

A presença de Dario Rossi permitiu que fossem 
abordadas várias questões no domínio do RCAM, 
designadamente acordos com os hospitais nas 
várias regiões do país, programas de rastreio, termo 
de responsabilidade, formulário único de medicina 
dentária, entre outros. Estes temas também foram 
largamente discutidos pelos colegas durante a parte 
da tarde. 

O almoço servido no intervalo entre a parte 
informal e a parte estatutária da Assembleia-Geral 
proporcionou ainda um momento de agradável 
convívio e confraternização entre todos os 
participantes. 

 
 


