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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA AIACE-PT 

DURANTE O ANO DE 2020 

(apresentado pela Direcção) 

 

 

A situação que actualmente vivemos em virtude da COVID-19 veio alterar profundamente a nossa 

maneira de trabalhar e de nos relacionarmos com os nossos associados, bem como de os corpos 

sociais se relacionarem entre si. Assim, as reuniões da Direcção foram suspensas em 11 de Março de 

2020 e os únicos contactos entre os seus membros processam-se via telefone ou mail. Infelizmente, 

tudo leva a crer que esta situação se irá prolongar ainda por tempo indeterminado. 

 

Os edifícios das Instituições Europeias continuam acessíveis somente ao pessoal no activo e, mesmo 

no caso destes, tem-se recorrido tanto quanto possível ao teletrabalho. Quanto ao pessoal da AIACE 

Internacional, nem o Secretário-Geral, Didier Hespel, nem os dois secretários (Anne-Pascale 

Descamps e Fabrizio Gariazzo), têm acesso às respectivas instalações). 

 

Relações AIACE-PT / AIACE Internacional 

 

• Participou na reunião do Grupo de Trabalho PMO/HR/AIACE “Pensions et Caisse Maladie” – 

Bruxelas, 4 de Fevereiro (Odete Machado) 

 

• Colaborou na concretização da assinatura de um protocolo entre o PMO e o grupo hospitalar Luz 

Saúde no domínio dos exames de rastreio médico 

 

• No seguimento de uma solicitação da DG HR e da AIACE Internacional, a colega Teresa Luz foi 

nomeada coordenadora dos voluntários da Secção Portugal 

 

• O colega Fernando Medeiros participou na reunião do Conselho de Administração que teve lugar 

em 28 de Outubro por videoconferência 

 

As outras reuniões internacionais (que habitualmente têm lugar em Bruxelas, Luxemburgo, Ispra…) 

foram canceladas ou têm tido lugar por videoconferência. Quando, a nível do Conselho de 

Administração, é necessária a aprovação de certas acções e/ou medidas de implementação, tem-se 

recorrido ao procedimento escrito.  

 

As Assises de 2020 (previstas para Loutraki na Grécia em Maio) foram canceladas, bem como as 

Assises de 2021. 

 

AIACE-PT – A nível nacional 

 

No caso da AIACE-PT em Lisboa, desde meados de Março de 2020 que deixámos de poder aceder 

às nossas instalações no edifício Jean Monnet. Também o acesso à caixa de correio do PC da nossa 
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Associação tem sido bastante complicado por via da saturação do sistema, resultante do elevado 

número de activos a trabalharem a partir de casa. 

 

Tal não significa, no entanto, que tenha havido uma paragem radical das nossas actividades. Assim, 

podemos referir que: 

 

- Actualmente a AIACE-PT conta com perto de 300 associados com quotas pagas em 2020 

 

- Prosseguiu com o envio para os associados das informações pertinentes e relevantes 

 

- Continuou a dar andamento às solicitações dos nossos associados (nomeadamente por mail), sendo 

os temas mais frequentes os relacionados com o RCAM e o PMO 

 

- Manteve actualizado o Inventário da Situação de Associados que recorrem à nossa ajuda para a 

resolução de problemas (292 casos até ao final de 2020) 

 

- Realizou a sua Assembleia-Geral (22 de Janeiro) que contou com a presença de 5 convidados 

institucionais 

 

- Lançou, a 29 de Janeiro de 2020, o site Web da nossa Associação (https://www.aiace.pt/) 

 

- Dadas as dificuldades com a caixa do correio acima referidas, tem privilegiado a colocação no 

nosso website das informações que considera mais importantes e relevantes 

 

- Organizou uma visita a 7 de Fevereiro à exposição “Álvaro Pirez d’Évora” (Museu Nacional de 

Arte Antiga, Lisboa) 

 

- Promoveu, em 9 e 10 de Março, uma acção de formação de voluntários com a presença de Perrine 

Le Maignan da DG HR-D1 (“Relations avec les anciens”) que decorreu numa sala do Hotel 

Eurostars das Letras em Lisboa 

 

- O colega Fernando Medeiros elaborou dois artigos publicados na revista Vox, na rubrica “Vida das 

Secções” 

 

- Elaborou e divulgou aos seus associados as “Últimas Notícias” (2) – Fevereiro e Julho   

 

- Preparou e enviou a “Nota Informativa” nº 44  

    “Relatório de Actividades de 2019, Fevereiro 2020” 

 

- Realizou as habituais reuniões semestrais entre o Tesoureiro e os membros do Conselho Fiscal, 

efectuadas por troca de mails  

 

 

Nota: Em caso de necessidade, a Direcção da AIACE-PT está à disposição dos seus associados 

para o esclarecimento de qualquer dúvida. 
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