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Caro/a Colega, 

 

Durante a nossa actividade nas Instituições Europeias, muitas vezes aspirámos pela reforma com o 

que a mesma representava no nosso imaginário: regresso ao país, reatamento de laços de parentesco 

e de amizade, tempo para finalmente fazermos as coisas com que sonhámos ao longo de anos. No 

entanto, a realidade nem sempre corresponde às nossas expectativas e, por vezes, é difícil manter 

o contacto com antigos colegas ou obter apoio em determinados momentos ou situações.  

É precisamente no que respeita a este último ponto que a AIACE-PT, Secção Portuguesa da 

Associação de Antigos Funcionários da União Europeia, tenta colmatar as lacunas. Criada por 

escritura notarial em 13 de Maio de 2004, a AIACE-PT constitui uma das 15 secções nacionais que 

presentemente integram a AIACE Internacional. Actualmente, a secção portuguesa já possui mais 

de 330 associados. 

Em conformidade com a lei geral que rege as associações portuguesas, a AIACE-PT é constituída 

pelos seguintes órgãos que exercem as suas funções a título gratuito:  

• A Assembleia Geral, que reúne, pelo menos, uma vez por ano e sempre que a convocação 

seja requerida, com um fim legitimo, por um conjunto de associados não inferior ao número 

previsto nos Estatutos;  

• A Direcção, que é um órgão colegial constituído por um presidente, um tesoureiro, um 

secretário e dois vogais. Reúne normalmente uma vez por semana no edifício sede da 

Representação do Parlamento Europeu e da Comissão em Lisboa;  

• O Conselho Fiscal, constituído por um presidente e dois secretários, a quem compete fiscalizar 

os actos administrativos e financeiros da Direcção, verificar as suas contas e relatórios e dar 

parecer sobre os actos que impliquem aumento das despesas ou diminuição das receitas.  

A AIACE-PT tem como grandes objectivos a promoção e a defesa dos ideais europeus, a defesa 

dos interesses dos antigos funcionários ou cônjuges sobrevivos, quer perante as Instituições 

Europeias, quer perante as autoridades nacionais, bem como o reforço das relações entre os antigos 

funcionários da UE.  
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Para o efeito, a AIACE-PT desenvolve a sua acção a vários níveis.  

No plano social, a AIACE-PT conta com a colaboração de um grupo de voluntários que recebeu 

formação específica e que a apoiam em caso de necessidade, tendo além disso firmado protocolos 

com organizações especializadas na prestação de serviços de apoio domiciliário, serviços sociais, 

cuidados de saúde e centros residenciais.  

No domínio da cultura e do lazer, organiza visitas a museus, a exposições ou a lugares de interesse 

turístico ou cultural. Além disso, organiza normalmente um almoço de confraternização tanto no 

Natal como aquando do seu aniversário. 

O contacto com os associados processa-se através do reencaminhamento por via electrónica de 

todas as informações pertinentes recebidas quer da AIACE Internacional, quer da Administração, 

bem como de publicações (“Últimas Notícias”, ”Notas Informativas”) enviadas aos associados e 

que permitem a divulgação das actividades organizadas pela Associação, bem como o 

esclarecimento de  determinadas questões relevantes para os associados.  

A fim de melhorar e facilitar o acesso a um conjunto de informações importantes para os antigos 

funcionários residentes em Portugal, a AIACE-PT dispõe actualmente de um portal 

(https://www.aiace.pt/) que é actualizado sempre que necessário e oportuno.  

A cotização anual para a AIACE-PT é de 40,00 euros. As contas da Associação são apresentadas 

na Assembleia Geral anual e submetidas à sua aprovação, tal como o orçamento para o ano 

seguinte. 

Consideramos ser do seu interesse juntar-se a nós, o que pode fazer preenchendo o formulário de 

adesão previsto para o efeito. Na expectativa de podermos em breve contar com a sua adesão e a 

sua presença entre os associados da AIACE-PT, apresentamos as nossas mais cordiais saudações. 

 

        A Direcção 

        AIACE-PT 


