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Exposição “PORTUGAL EUROPEU
Meio Século de História"
A Exposição “Portugal Europeu – Meio Século de História” encontra-se em Chaves na sala Multiusos do Centro Cultural de Chaves.

Horários:
10h00 -12h00 14h00 -18h30 Segunda a Sexta-feira
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ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
DA REGIÃO DO ALTO TÂMEGA

Congresso Internacional de Turismo Termal
No âmbito do projecto TERMARED – Sudoe4 será organizado o Congresso Internacional de Turismo
Termal de 2 a 6 de Março de 2011 em Ourense.
O projecto TERMARED trata da investigação e promoção do termalismo, as conclusões deste projecto
são o ponto de partida da segunda edição deste congresso internacional.
O congresso tem por objecto dar a conhecer as diversas realidades termais existentes no mundo e a
sua aplicação no desenvolvimento de produtos turísticos e também na análise de tendências futuras
em gestão dos recursos, partindo da sustentabilidade como condição.
Os parceiros do projecto são: Secretaria-geral do Turismo da Junta da Galiza (chefe de fila do projecto); Universidade de Vigo; ADRAT; ISEP; Conseil Général des Landes (Aquitaine); Université Victor
Segalen Bordeaux 2 (Aquitaine)
Para mais informações e inscrições é favor consultar o site: www.congresoturismotermal.com

Guia de Boas Práticas MYRCAS
Um dos principais resultados do projecto MYRCAS - Transferência e adaptação de itinerários formativos para a qualificação no meio rural é a edição do Guia de Boas Práticas. Este Guia, editado em Portugal pela ADRAT, está disponível em
todas as línguas da parceria e em Inglês. Inclui uma breve introdução
sobre o Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, o projecto
MYRCAS e a Associação Transnacional envolvida no projecto. O conteúdo essencial é a descrição de um conjunto de boas práticas relacionadas com os tópicos abordados no âmbito do projecto (micologia,
produção de castanhas e agricultura biológica). Estas boas práticas
foram desenvolvidas com sucesso nos países dos diferentes parceiros
e constituem bons exemplos e modelos a ser seguidos por outras pessoas ou entidades que trabalhem no mesmo sector. Para mais informções é favor consultar: www.myrcas.com
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myVillage
Numa iniciativa da Comissão Europeia promovida pelo Centro de Informação Europeia Jacques Delors
enquanto Organismo Intermediário, e com a parceria da Novabase, surge o projecto myVillage composto por um jogo disponível no Facebook e por um Site de Internet para o público em geral.
O projecto myVillage, surge no contexto do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social
2010 e do Ano Europeu do Voluntariado 2011, e tem por objectivo sensibilizar os cidadãos para a relevância da temática da Recuperação Económica e Coesão Social, potenciando o conhecimento de forma a suscitar uma participação mais activa e informada no quotidiano da UE.
O myVillage é um jogo multimédia interactivo para o Facebook, onde num “simulador social”, os cidadãos portugueses aceitarão o desafio de serem nomeados Presidentes de Câmara de uma pequena
Vila, sendo a partir desse momento responsáveis pela prosperidade da mesma e dos seus cidadãos.
Tal como acontece na vida real, a Vila será assolada por dificuldades decorrentes de factores macroeconómicos, catástrofes naturais e de acção humana, tais como: poluição, má gestão de recursos
naturais, conflitos entre cidadãos/grupos de cidadãos, conflitos laborais, multiculturalidade, etc. Estes
eventos exigirão do jogador diferentes atitudes e acções que podem incluir o investimento de recursos, criação de infra-estruturas, a organização de grupos de voluntariado, o lançamento de iniciativas
sociais, entre muitos outros tipos de decisões possíveis.
O acesso ao jogo é feito pelo endereço www.myvillage.com.pt, clicando de seguida na imagem referente ao Jogo.

Página 3

Dia Europeu do 112
Para assinalar o «Dia Europeu do 112», em 11 de Fevereiro, a Comissão Europeia pede aos Estados‑Membros que acelerem os seus esforços de sensibilização do público para a existência do 112, o
número de telefone que pode ser utilizado em todos os Estados‑Membros da UE para contactar os
serviços de emergência
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=MEMO/09/568&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

AGENDA
1 de Março: Sessão de informação, em Lisboa, sobre o programa europeu em matéria de ambiente
«LIFE+».
http://www.surveymonkey.com/s/2011RegistrationformPortugal

23 de Fevereiro: Comissão adopta a revisão da «Lei das pequenas empresas» que constitui o quadro
político europeu para as pequenas e médias empresas.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Fevereiro-Junho: As Representações da Comissão Europeia em Portugal e Espanha lançam o fórum
on-line «Portugal e Espanha, 25 anos na União Europeia». Os fóruns temáticos estarão on-line até
dia 20 de Março. Serão organizadas duas sessões de chat com os moderadores, uma em Fevereiro e
outra em Março, para cada um dos fóruns temáticos. Haverá três mesas-redondas, uma para cada
fórum temático, que estão agendadas para 25 de Março (Coimbra), 28 de Março (Lisboa) e 5 de Abril
(Yuste). As conclusões serão debatidas na conferência internacional que está prevista para meados
de Junho.
http://forums.ec.europa.eu/25AnosUE/
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