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NOTA INFORMATIVA 
      Nº 50 – Janeiro 2023 

 
 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADE DA AIACE-PT EM 2022 
(apresentado pela Direcção) 

 
A situação anómala vivida nos dois últimos anos devido à pandemia ainda se prolongou 
durante parte do primeiro semestre de 2022 continuando a impor-nos dificuldades de 
acesso ao edifício Jean Monnet e de reunião nas nossas instalações habituais. A situação 
também não se alterou no que respeita à impossibilidade de conexão através do 
computador da AIACE e de acesso à nossa caixa de correio electrónico, bem como à 
consulta de quaisquer dossiês ou arquivos, criando um conjunto de limitações ao 
funcionamento da Direcção.   
 
Logo de início, havia que legalizar a nova situação resultante das eleições realizadas em 
26 de Janeiro de 2022, quer perante as Finanças, quer a nível do BPI, o que foi feito não 
sem dificuldade, mas ultrapassado. 
 
A questão premente continuava a ser a falta de acesso às nossas instalações, que se 
situam na parte do edifício ocupada pelo Gabinete do PE. Solicitámos, pois, reuniões, 
quer com o Director do Gabinete do PE, quer com a Representante da Comissão em 
Portugal. A reunião com a Drª Sofia Moreira de Sousa, acompanhada pela Drª Isabel 
Martinho, teve lugar a 11 de Março e nela foram discutidas formas de colaboração entre 
a Representação e a AIACE-PT. A abertura demonstrada pela Representante da 
Comissão permitiu-nos inclusive reunir, a partir de 1 de Abril e até passarmos a ter 
acesso à nossa sala na parte do Gabinete do PE, numa sala que nos proporcionou o 
aconselhável distanciamento. 
 
Em 31 de Outubro, voltámos a reunir com a Representação da Comissão, na pessoa do 
Dr. António Vicente, e uma vez mais o espírito de abertura e diálogo foi absolutamente 
inexcedível. 
 
Relações AIACE-PT / AIACE Internacional 
 
A AIACE-PT continuou a colaborar no âmbito das acções desenvolvidas pela AIACE 
Internacional, tendo participado nas seguintes reuniões ou eventos: 
 
- Reuniões do Grupo Técnico PMO/HR/AIACE (“Pensions et Caisse Maladie”) realizadas 
por videoconferência em 22 de Março e 3 de Outubro em que esteve representada por 
Odete Machado; 
 
- Reuniões do Conselho de Administração de 7 e 8 de Abril (Bruxelas), 18 de Maio 
(Loutraki) e 18 e 19 de Outubro (Bruxelas), representada por Odete Machado e Teresa 
Luz; 
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- Seminário de Comunicação em Bruxelas, 28 de Novembro, representada por Paulo 
Branco e Teresa Luz; 
 
- Acompanhamento da evolução dos trabalhos a nível do CGAM e comunicação de 
informações se for caso disso. Esta tarefa incumbe à colega Teresa Luz; 
 
- Colaboração para a revista VOX com artigos redigidos pela Direcção e por alguns 
associados; 
 
- Colaboração na iniciativa da DG HR da Comissão Europeia no sentido de obter a 
participação de voluntários na realização de concursos para a admissão de pessoal. 
 
Acção a nível nacional 
 
Uma das primeiras tarefas da Direcção foi a elaboração de uma nova lista Excel dotada 
de um conjunto de funcionalidades que muito facilitam a obtenção de dados objectivos 
do universo constituído pelos nossos associados. Para o efeito, contámos com o saber, 
disponibilidade e boa vontade do nosso colega António Manuel Costa, que, em conjunto 
com a colega Filipa Esperança, deu forma a este projecto. Entre as várias funcionalidades 
que o mesmo proporciona, é de salientar a possibilidade de emissão do recibo do 
pagamento da quota assim que o mesmo é registado. 
 
Com base na referida lista, é-nos assim possível afirmar que, em 31 de Dezembro de 
2022 a AIACE-PT contava com um total de 335 associados, distribuídos do seguinte 
modo: 
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A necessidade de possuirmos uma lista completa dos nossos associados decorre não só 
da obrigação de conhecimento de todos os associados que a lei belga impõe à AIACE 
Internacional em que a AIACE-PT se integra, mas também da necessidade e da 
obrigatoriedade que incumbe à AIACE-PT de informar os nossos associados sobre 
quaisquer assuntos pertinentes. 
 
Além da informação geral que comunicamos a todos os associados, também os 
apoiamos em questões mais específicas sempre que nos contactam solicitando ajuda ou 
esclarecimentos. Entre 26 de Janeiro de 2022, data da eleição dos actuais Órgãos Sociais, 
e 31 de Dezembro de 2022 apoiámos deste modo um total de 88 associados. 
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Uma outra fonte de informação extremamente útil e prática é o portal internet da nossa 
associação (https://www.aiace.pt/), cuja manutenção e permanente actualização estão 
a cargo da nossa colega Teresa Luz. Aconselhamos vivamente a respectiva consulta 
sempre que tenham qualquer dúvida. Muito provavelmente encontrarão a resposta. 
Caso contrário, podem contactar por email a AIACE-PT que encaminhará o assunto para 
um dos três embaixadores de que a associação actualmente dispõe. 
 
Ao longo de 2022, a Direcção enviou quatro publicações de Últimas Notícias (Maio, 
Junho, Outubro e Dezembro) sobre a nossa vida associativa. 
 
Em conformidade com o disposto no artigo 30º do Regulamento Interno, o Conselho 
Fiscal reuniu trimestralmente com a Tesoureira, a fim de examinar as contas da 
Associação. 
 
Uma outra tarefa que a Direcção levou a cabo em 2022 foi a emissão de novos cartões 
de associado. A situação de pandemia que vivemos também teve como consequência 
uma interrupção na emissão dos cartões dos novos associados a partir de 2019. Além 
disso, pensou-se que seria conveniente que o verso dos cartões contivesse informação 
útil em caso de necessidade. Assim, e para facultar tal informação a todos os associados, 
foi decidido providenciar a emissão de novos cartões. As responsáveis por todo o 
processo foram as colegas Filipa Esperança e Teresa Luz. 
 
A Direcção também elaborou um folheto de apresentação da AIACE-PT para ser 
distribuído aos futuros pensionistas durante o curso de preparação para a reforma. 
 
Preparou ainda uma apresentação mais completa da Associação que será publicada num 
dos próximos números da INFO SENIOR. 
 
Finalmente, dando cumprimento ao objectivo visando uma maior participação dos 
nossos associados no processo eleitoral, empreendeu uma revisão do Regulamento 
Interno introduzindo, nomeadamente, a possibilidade do voto electrónico e do voto por 
correspondência. 
 
Actividades culturais e de lazer realizadas em 2022 
 
Para além da colaboração e da entreajuda, uma associação também significa convívio. 
Nesse sentido, ao longo do ano realizámos várias actividades culturais e de lazer que 
elencamos no quadro que se segue. É de referir que a organização do almoço de 
aniversário e do almoço de Natal em Lisboa estiveram a cargo do colega Paulo Branco, 
em colaboração com as colegas Ana Anselmo e Filipa Esperança.  
 
Quanto às restantes actividades constantes do mesmo quadro, a organização, 
divulgação e logística estiveram a cargo da colega Ana Anselmo. 
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AIACE-PT – ACTIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER REALIZADAS EM 2022 

 
 Actividade Local Data  Participantes Observações 
      
1 Visita guiada à Exposição “Inquieta Ansiedade, 

Obras da Colecção Rui Victorino” 
 

Fundação Arpad 
Szenes-Vieira da 
Silva 
 

06/05/2022 18  

2 Visita guiada à Exposição “Maria Eugénia & 
Francisco Garcia, uma colecção” 

Museu Nacional de 
Arte Contemporânea 
do Chiado 

07/06/2022 18 Esta visita foi organizada com a 
especial colaboraca̧ ̃o do 
Dr. Joaõ Pedro Garcia e 
Mafalda Garcia, filho e nora dos 
colecionadores, que nos 
acompanharam e guiaram ao 
longo da visita.  

3 Cruzeiro no Rio Tejo comemorativo do 
18º aniversário da AIACE-PT 
 

 11/06/2022 43  

4 Visita guiada a Elvas e Olivença 
 

 25-26/10/2022 17  

5 “Um dia no Oriente”  
Compreendeu: 
o Visita orientada às exposições “Presença 

Portuguesa na Ásia” e “Histórias de um 
Império, Colecção Távora Sequeira Pinto” 

o Almoço no restaurante do Museu do 
Oriente 

o Visita guiada ao Museu de Macau 

Museu do Oriente 
 
Museu do Centro 
Científico e Cultural 
de Macau  

22/11/2022 24 A visita ao Museu de Macau 
teve o especial 
acompanhamento dos 
associados Manuel e Teresa 
Rodrigues. 

6 Almoço de Natal  
 

Porto 10/12/2022 11 Destinado aos colegas 
residentes no Norte e Centro do 
país, organizado por Mª José 
Rodrigues.  

7 Almoço de Natal  
 

Lisboa 17/12/2022 55  

 


