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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA AIACE-PT 

DURANTE O ANO DE 2021 

(apresentado pela Direcção) 

 

 

A situação que temos vivido nos últimos dois anos 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, maioritariamente, 

via telefone ou mail. 

 

A partir daquela data, foi-nos interdito o acesso ao edifício Jean Monnet e, consequentemente, ao nosso 

computador bem como às facilidades ali existentes (dossiês, arquivos, etc.). Também o acesso à caixa 

de correio electrónico da nossa Associação tem sido bastante complicado por via da saturação do 

sistema, resultante do elevado número de activos a trabalharem a partir de casa. Além disso, os 

edifícios das Instituições Europeias continuam acessíveis somente ao pessoal no activo. 

 

 

Relações AIACE-PT / AIACE Internacional 

 

A AIACE-PT tem continuado a cooperar nas acções desenvolvidas pela AIACE-Internacional, tendo 

nelas participado sempre por vídeo-conferência. Assim: 

 

• Participou nas reuniões do Conselho de Administração que tiveram lugar em 16 e 17 de Março, 3 e 

4 de Abril e 26 e 27 de Outubro (Odete Machado, Fernando Medeiros e/ou Fátima Garcia) 

 

 No decorrer da reunião de Março, procedeu-se às eleições para os cargos de Presidente e de Vice-

presidente da AIACE-Internacional, tendo sido eleitos, respectivamente, Dominique Deshayes e 

Panos Carvounis. Nos cargos de Secretário-Geral e de Tesoureiro, foram confirmados, 

respectivamente, Didier Hespel e Marc Oostens 

 

 Quando, a nível do CA, é necessária a aprovação de certas acções e/ou medidas de implementação, 

passou a recorrer-se ao procedimento escrito 

 

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

Machado, 26 de Abril) 

 

https://www.aiace.pt/


• Participou no Seminário dos Tesoureiros da AIACE Internacional (Fernando Medeiros e Fátima 

Garcia, 3 de Novembro) 

 

• Participou no Seminário dos Responsáveis pelos Sites Web das diferentes Secções (Teresa Luz, 9 de 

Novembro) 

 

As Assises de 2020 e de 2021 (previstas para Loutraki na Grécia) foram canceladas, estando 

actualmente previstas as Assises de 2022 para 10 a 14 de Maio no mesmo local 

 

 

AIACE-PT – A nível nacional 

 

 

No caso da AIACE-PT em Lisboa, já referimos acima as dificuldades que temos tido que enfrentar 

devido às restrições impostas na sequência da pandemia. No entanto, nunca cruzámos os braços nem 

houve uma paragem radical das nossas actividades. Assim, podemos referir que: 

 

- Actualmente a AIACE-PT conta com 312 associados com quotas pagas em 2021 

 

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

 

- 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. Os pedidos dos nossos associados 

sobre temas diversificados, têm vindo a aumentar de forma relevante 

 

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

resolução de problemas (337 casos até ao final de 2021) 

 

- Dado que não foi possível realizar a sua Assembleia-Geral presencialmente, recorreu ao 

procedimento escrito para a aprovação ou tomada de conhecimento dos diferentes dossiês, como 

estipulado na nossa regulamentação 

 

- Manteve actualizado 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 

 

- Deu andamento a dois artigos para a revista Vox – Vox 118 (Odete Machado + Teresa Luz) e Vox 

119 (Ricardo Charters) 

 

- Preparou e enviou a “Nota Informativa” N° 47 

   “Relatório de Actividades de 2020”, Fevereiro 2021 

 

- Manteve os necessários contactos entre o Tesoureiro e os membros do Conselho Fiscal, efectuados 

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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