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     ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
            Maio 2022 
 

 
• Encontro com a Representante da CE em 

Portugal 
No passado dia 11 de Março, teve lugar um 
encontro entre membros da Direcção da 
AIACE –PT e a Representante da CE em 
Portugal acompanhada da sua assessora política, 
respectivamente, Sofia Moreira de Sousa e Isabel 
Martinho. 
Tratou-se de um encontro de cortesia com o 
principal objectivo de apresentar os novos 
Corpos Sociais da AIACE-PT, durante o qual se 
discutiu igualmente, num ambiente de grande 
cordialidade, abertura e simpatia, a colaboração 
específica entre a nossa associação e a 
Representação da CE em diversas áreas de 
intervenção. 
Como resultado prático imediato desse encontro, 
foi-nos  disponibilizada uma sala para a 
realização das reuniões dos nossos Corpos 
Sociais. Passámos desde então, e por enquanto, a 
reunir nas instalações da Representação da CE. 
 
• Reunião do Grupo Técnico 
A 27ª Reunião do Grupo Técnico teve lugar no 
dia 22 de Março, tendo-se ainda realizado por 
videoconferência devido à pandemia. Nela 
participou, como habitualmente, a colega Odete 
Machado. Entre os temas abordados, as questões 
relacionadas com o RCAM representaram a parte 
de leão. De salientar igualmente entre os assuntos 
que mereceram maior atenção os acordos com os 
grupos hospitalares, a questão da dependência 
em determinados países, a excessividade dos 
custos, a questão dos cartões de beneficiário do 
RCAM e a Declaração de Vida. 

 
• CA da AIACE Internacional 
Em 7-8 de Abril, teve lugar em Bruxelas a 
primeira reunião presencial do Conselho de 
Administração da AIACE Internacional após o 
confinamento. 
Foram analisadas as conclusões do Grupo 
PMO/HR/AIACE sobre programas de rastreio, 
do Grupo de Trabalho DGE sobre a actualização 
dos limites de reembolso e foram evocados os 
problemas de acesso de pensionistas da UE aos 
sistemas de saúde nacionais em alguns países.  

Foi anunciada a intenção de organizar 
presencialmente no Outono um Seminário de 
Embaixadores. Seguiu-se a apresentação de um 
relatório do Grupo “Méthode et Pensions”, que 
refere a possibilidade de ajustamentos intermédios 
a decidir até Julho.  
Foi difundido o documento “HR Strategy” e 
apresentada a contribuição da AIACE-ES para a 
Conferência sobre o Futuro da Europa. Os 
problemas ligados ao envio da revista VOX foram 
largamente discutidos e foi apresentado o futuro 
sítio Web da AIACE Internacional. 
 
• Visita à exposição “Inquieta Ansiedade” 

Foi com grande prazer que AIACE-PT retomou as 
suas actividades culturais com a organização, no 
dia 6 de Maio, de uma visita guiada à exposição 
“Inquieta Ansiedade, obras da colecção Rui 
Victorino”, patente na Fundação Arpad Szenes-
Vieira da Silva em Lisboa. Contou com a 
participação de 18 dos nossos colegas.  

Tivemos a oportunidade de apreciar um conjunto 
de 60 obras de arte moderna e contemporânea, 
apresentadas ao público pela primeira vez, 
pertencentes à colecção privada do conhecido 
médico e investigador.  
A colecção integra obras de 1913 à actualidade, 
sendo representativa dos movimentos estéticos 
que vão da 1ª metade do século XX aos nossos 
dias.   
Para além do interesse indiscutível da exposição, 
este reencontro permitiu um convívio muito 
estimulante e agradável entre todos os 
participantes. 
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