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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
             Fevereiro 2020 

 
• Assembleia-Geral da AIACE-PT 

 Teve lugar em 22 
de Janeiro a As-
sembleia-Geral da 
AIACE-PT. A 
parte da manhã foi 
dedicada às inter-
venções dos nossos 
convidados, segui-
das de um período dedicado a perguntas e res-
postas. A parte da tarde foi, como habitualmente, 
consagrada à Assembleia-Geral estatutária. 

• Protocolo com o Grupo Hospitalar 
Luz-Saúde 

Foi assinado pelo PMO 
em Bruxelas, no dia 23 
de Janeiro, um proto-
colo com o grupo hos-
pitalar Luz Saúde no 
domínio dos exames de 
rastreio médico.  

• Lançamento do Sítio Web 
Foi anunciado no passado 
dia 29 de Janeiro o lança-
mento do nosso sítio Web 
(https://www.aiace.pt/). 
Este novo instrumento des-
tina-se a facilitar o acesso a 
informações de interesse 
para todos nós. 
Podemos agora informar 
que também já se encon-
tram disponíveis as versões 
para dispositivos móveis. 

• Reunião do Grupo Técnico 
A 24ª reunião do Grupo Técnico realizou-se no 
passado dia 4 de Fevereiro, em Bruxelas, tendo 
contado com a participação de representantes da 
AIACE Internacional e de todas as secções que a 
integram, bem como de representantes da Admi-
nistração, designadamente da DG HR.D.1 (Rela-
ções com os antigos funcionários), e PMO.3 e 
PMO.4. A AIACE-PT foi representada pela co-
lega Odete Machado. 

Algumas das questões antecipadamente colocadas 
pelas secções já haviam merecido uma resposta por 
escrito por parte da Administração, numa tentativa 
de não prolongar por demasiadas horas a reunião. 
No entanto, o Grupo não deixou de abordar ques-
tões relacionadas com: determinados problemas de 
ordem técnica no que respeita à apresentação da 
prova de vida por via electrónica, a simplificação 
do sistema de identificação EU Login, as facturas 
electrónicas, a complementaridade em determina-
dos Estados-Membros, a facturação excessiva e a 
ultrapassagem dos plafonds, os coeficientes de 
igualdade, as curas termais e ainda os exames de 
rastreio e o ponto da situação no que respeita aos 
protocolos já existentes ou em fase de negociação 
com grupos hospitalares nos diferentes Estados-
Membros. 

• Visita à exposição “Alvaro Pirez 
d’Évora” 

A exposição “Alvaro Pirez 
d’Évora”, patente no Museu 
Nacional de Arte Antiga, 
despertou o interesse de um 
pequeno grupo dos nossos 
associados que, no dia 7 de 
Fevereiro, consagraram a 
manhã à visita de obras 
daquele pintor português do 
Gótico tardio e primórdios 
do Renascimento em Itália. Foi a oportunidade de 
os participantes conhecerem obras de um pintor 
que assumiu ser Português assinando como Alvaro 
Pirez d’Évora e que foi famoso em Itália mas cuja 
obra é inexistente em Portugal. O sentimento 
predominante no final da visita era de satisfação. 
Havíamos admirado pinturas que só se encontram 
fora do país, sendo para o efeito necessária uma 
deslocação a Itália onde a sua obra se encontra 
dispersa. Afinal a pintura portuguesa não começou 
só com Nuno Gonçalves no século XV. Antes dele 
já tinha existido um outro pintor português que 
havia afirmado a sua arte nas terras longínquas da 
Itália do Renascimento. 
Com as nossas saudações associativas, 
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