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Direitos dos passageiros na UE:
já pode partir descansado!
Os passageiros que partem para férias neste Verão de
avião ou de comboio gozarão de amplos direitos na UE.
Em breve, esses direitos serão alargados a quem viaja de
autocarro ou de barco.
Os passageiros aéreos gozam já há algum tempo de
amplos direitos, quer estejam de partida ou de regresso
ao país. Em caso de atraso entre duas e cinco horas, os
passageiros têm direito a refeições e bebidas gratuitas. Se
o atraso for de cinco horas ou mais, ou se o voo for cancelado, os passageiros podem optar pelo reembolso do
preço do bilhete num prazo máximo de sete dias, por um
bilhete de regresso ao local da partida ou por um meio de
transporte alternativo até ao ponto de destino. Se o voo
for adiado para o dia seguinte, os passageiros têm direito
a pernoitar num hotel.
A partir de agora, quem viaja de comboio também pode ir
de férias descansado, depois de a UE ter alargado no ano
passado os direitos dos passageiros aéreos aos passageiros ferroviários.
http://ec.europa.eu/news/transport/100708_pt.htm
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Projecto ECO-INNOVA
O projecto “ECO-INNOVA: Criar Eco-Sistemas Empreendedores através da Inovação”, aprovado no
âmbito do Programa Transnacional de Cooperação “Espaço Atlântico” e financiado através do Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) realizou durante os dias 29 e 30 de Junho, em Arcos de
Valdevez, a reunião de Kick-Off do projecto e o seminário “Eco-Inovação: Benefícios e Oportunidades
para as PMEs”, actividades que marcaram o início da sua implementação.
Tendo como finalidade geral promover e facilitar o eco-empreendedorismo e o desenvolvimento de
PMEs sustentáveis, o projecto ECOINNOVA inclui um conjunto de acções que permitirão definir uma
estratégia conjunta de promoção e desenvolvimento de eco-negócios e de eco-inovação junto das
PMEs, a criação de uma “Caixa de Ferramentas” para a Eco-Inovação, que desenvolverá e disponibilizará diversos serviços orientados para facilitar e apoiar o tecido empresarial das regiões envolvidas, e
ainda a criação de uma rede de eco-incubadoras de empresas no Espaço Atlântico.
Com um orçamento global de cerca de 1,4 milhões de euros, tendo uma taxa de comparticipação
FEDER de 65% (0,9 milhões de euros), este projecto desenvolver-se-á ao longo de 35 meses
(2010,2011 e 2012).
Liderado pelo Concello de Ourense (Espanha), o projecto ECOINNOVA conta na sua parceria com organizações de quatro países, designadamente: Portugal (Associação para o Centro de Incubação de Base
Tecnológica do Minho; Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega), do Reino Unido
(Universidade de Glamorgan), de França (Bordeaux Productic) e de Espanha (Fundación Galícia Europa).
Para ter acesso às apresentações do seminário por favor consulte a página: http://www.incubo.eu/
PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=28122
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Foi publicada a 3.ª Newsletter do projecto MYRCAS, que visa essencialmente promover as actividades
do projecto. A newsletter pode ser consultada na página Web do projecto: www.myrcas.com.

Projecto B2N
Nos dias 18 e 19 de Maio 2010 realizou-se a Conferência Inaugural do projecto B2N – Programa
INTERREG IVC, em Varsóvia, Polónia.
A conferência contou com a presença de inúmeras personalidades tais como Presidente da Agência
de Turismo da Polónia, o sub-secretário do Desporto e Turismo da Polónia. Participaram também
várias individualidades e organizações provenientes dos países parceiros no projecto. A ADRAT foi
representado pelo Eng. Marco Fachada que realizou uma intervenção sobre “Iniciativas empreendedoras em regiões de fronteira e áreas naturais – o caso do Alto Tâmega”.

No âmbito do mesmo projecto, realizou-se no passado 7 de Junho uma visita de estudo à região de
Auvergne, França, parceiro do projecto. Desta visita de estudo resultou uma troca de experiências
enriquecedora e proveitosa para todos os intervenientes. As apresentações estão no site do projecto:
http://www.business2nature.eu/index.php
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Recrutamento de tradutores e intérpretes para as instituições europeias
O Serviço Europeu de Selecção de Pessoal (EPSO) está a organizar novos concursos para o recrutamento de tradutores e intérpretes para as instituições da União Europeia. Em 13 de Julho, serão lançados os concursos para tradutores de língua dinamarquesa, alemã, inglesa, francesa e eslovena. Na
semana seguinte serão abertos concursos para tradutores de língua búlgara, inglesa, neerlandesa,
romena e eslovena. Estes são os primeiros concursos para recrutamento de linguistas realizados pelo
EPSO de acordo com o novo método que prevê a realização anual de procedimentos de selecção de
linguistas. As combinações linguísticas procuradas irão mudar de ano para ano, em função das necessidades concretas das várias instituições europeias.
http://europa.eu/epso/index_pt.htm

Portugal entre os países com as praias mais limpas
Embora a qualidade das águas tenha diminuído ligeiramente, os mares, lagos e rios da Europa continuam a ser suficientemente limpos para se poder tomar banho.
Este Verão, os europeus podem ir a banhos à vontade. Segundo um relatório hoje publicado, cerca de
96% das praias costeiras e 90% das praias fluviais e lacustres da UE satisfazem as normas mínimas de
qualidade das águas balneares.
O relatório da UE tem por base amostras recolhidas em 2009 em águas onde o banho é autorizado ou,
pelo menos, tolerado. No que se refere às águas costeiras, os resultados são semelhantes aos de
2008. Em contrapartida, a percentagem das águas fluviais e lacustres não poluídas desceu ligeiramente em relação aos 92% do ano anterior.
As águas balneares da Europa são testadas em relação à presença de poluentes físicos, químicos e
bacteriológicos. Os países devem satisfazer as normas mínimas estabelecidas na legislação da UE, mas
podem optar por cumprir igualmente critérios adicionais mais estritos.
http://ec.europa.eu/news/environment/100610_pt.htm
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