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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
             Maio 2010 

 

 

▪ Assembleia Geral da AIACE-PT 

Realizou-se a 20 de Janeiro de 2010 a 

Assembleia Geral da nossa Associação. 

Como habitualmente seguiu-se-lhe um 

beberete. 

▪ Almoço de aniversário 

Realizou-se a 15 deste mês o almoço do 

nosso 6º aniversário. Como sempre, e apesar 

da fraca adesão, os sócios que estiveram 

presentes demonstraram o seu 

contentamento pelo convívio e 

reconheceram a importância de pertencerem 

à nossa Associação. 

 

▪ Notas Informativas 

Foi decidido criar a "figura" de Notas 

Informativas, a fim de facilitar a 

transmissão de certas comunicações aos 

sócios. 

Até á data foram elaboradas 3 NI, uma sobre 

o Hospital da Cruz Vermelha, outra sobre a 

Sem-Idade e, finalmente, outra sobre 

contactos úteis. 

 

▪ "Antenas" 

A fim de dar seguimento ao estipulado no 

acordo de parceria entre a Comissão e a 

AIACE, de 29 de Fevereiro de 2008, no 

âmbito das Acções Sociais, foi enviada uma 

carta aos nossos sócios visando o 

estabelecimento de uma rede de "Antenas", 

com o objectivo de cobrir todo o território 

nacional. 

 

▪ Conselho de Administração de 8 e 

9 de Março 2010 

Este CA teve lugar em Bruxelas tendo 

estado presentes oss representantes 

efectivos da nossa Secção. 

 

 

 

▪ Grupo de Trabalho Estatutos 

O GT preparou um documento contendo 

recomendações ao CA e um Questionário 

sobre temas para os quais não foi possível 

obter consenso. As respostas a este 

questionário deverão ser analisadas no 

decorrer do CA que terá lugar pela altura das 

Assises (Salónica 30/5-4/6).  

 

▪ Coeficientes de Igualdade 

 São revistos todos os 2 anos em alta ou em 

baixa, em função dos encargos reais 

apresentados pelos beneficiários. A última 

revisão ocorreu nos princípios de 2009 e foi 

objecto da Nota Administrativa da Comissão 

15/2009 de 13/02 (enviada a todos os 

pensionistas). 

 

▪ Revisão salarial 

O Tribunal de Justiça não aceitou a 

"Procédure Accélérée" solicitada pela 

Comissão, para análise do processo que esta 

interpôs contra o Concelho sobre este assunto. 

 

 

 

 

 

 

Com as nossas saudações associativas, 

 

 

A DIRECÇÃO  

 

 


