Newsletter n.º 2
Fevereiro 2011

Congresso Internacional de
Turismo Termal
No âmbito do projecto TERMARED – Sudoe4 realizou-se o Congresso Internacional de Turismo Termal, em Ourense de 2 a 6 de
Março de 2011 e contou com inúmeras personalidades vindas de
várias partes do mundo, da área do turismo termal
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ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
DA REGIÃO DO ALTO TÂMEGA

Projecto MYRCAS:
Curso-Piloto em Agricultura Biológica
Decorreu neste mês o curso-piloto do projecto MYRCAS, subordinado à temática da Agricultura Biológica. As acções, de carácter teórico, decorreram nas instalações da Quinta da Freixeda, em Vidago.
Os formandos, oriundos de diferentes concelhos da região do Alto Tâmega, tiveram a oportunidade
de participar em acções que versaram as seguintes temáticas: Definição de Agricultura Biológica, a
Pecuária Biológica, a Importância do Solo, a Importância de Distinguir as Diferentes Culturas Hortícolas, Métodos para a Prevenção de Doenças e Pragas, o Calendário Lunar, Certificação e Controlo de
Explorações em Modo de Produção Biológico.
Estas acções foram participadas por 10 pessoas, sendo que várias delas estão em fase de se instalarem como jovens agricultores em Modo de Produção Biológico e outros aproveitaram estas acções
para obterem mais conhecimentos no âmbito da agricultura biológica.
Para estas acções a ADRAT contou com a colaboração da empresa SATIVA – Controlo e Certificação
Lda, da Verín Biocoop e da Associação O Grelo Verde, que têm vindo a colaborar na execução do projecto desde o seu arranque, em Outubro de 2009.
Para mais informações sobre este projecto Leonardo da Vinci (Transferência de Inovação), podem
consultar a página Internet: http://www.myrcas.com/pt-pt
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Catástrofe no Japão: resposta da UE
Desde o tremor de terra devastador que atingiu o Japão na sexta-feira, dia 11 de Março, a UE tem-se
mobilizado para traduzir a sua solidariedade em acções concretas. O mecanismo de coordenação da
protecção civil (MIC) está a coordenar o envio de assistência europeia sob a forma de bens e peritos
assim que as autoridades japonesas o solicitem. Foi criado na Comissão um grupo de coordenação de
peritos nucleares para trocas de informações e assistência caso a situação das instalações de energia
nuclear se venha a deteriorar.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=MEMO/11/166&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr

Voluntariado
O voluntariado é fundamental para a força, resistência, solidariedade e coesão social da comunidade, é
uma demonstração poderosa de como a solidariedade posta em prática pode construir um mundo
melhor para todos e onde todos podem contribuir com o seu tempo, conhecimento e energia para a
paz, o bem estar e o desenvolvimento.
2011, Ano Europeu do Voluntariado, contribui para a divulgação do tema junto de toda a sociedade civil
e organismos oficiais, cria estruturas e edita documentos, promove debates e actividades mobilizando e
sensibilizando todos para esta causa fundamental e para a construção de uma sociedade mais solidária.
Para mais informação é favor consultar: http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe_area?
p_cot_id=5157&p_est_id=11146

Candidaturas abertas para projectos de âmbito europeu e nacional:
https://infoeuropa.eurocid.pt/catalogo/apoiosfinanceiros

Empregos:
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe_area?p_cot_id=1519&p_est_id=4281

Estágios e bolsas:
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe_area?p_cot_id=1859&p_est_id=5165
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AGENDA
15 de Março: Segunda reunião de alto nível do Fórum de Financiamento das PME. Será apresentado um plano
de acção para melhorar o acesso das PME ao financiamento.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/financing-environment/sme-finance-forum/index_en.htm

15 de Março: Evento nacional Acção Europeia sobre a Droga (EAD) nas instalações da Representação da
Comissão Europeia, em Lisboa.
http://www.euactiondrugs-lisbon.net/

16 de Março: Serviço Europeu de Selecção de Pessoal (EPSO) lança o procedimento de selecção de funcionários da UE de nível universitário para 2011.
http://www.eu-careers-online.eu/
16 de Março: Seminário, em Lisboa, sobre o «Plano Nacional de Reformas, a estratégia “Europa 2020” e os
apoios comunitários - contributos da Região Norte», com a participação da Representação da Comissão Europeia em Portugal.

16 a 19 de Março: Futurália, salão de oferta educativa, formação e empregabilidade, na FIL.
http://www.avidaetuafuturalia.com/
17 de Março: Seminário, no Porto, sobre o «Plano Nacional de Reformas, a estratégia “Europa 2020” e os
apoios comunitários - contributos da Região Norte», com a participação da Representação da Comissão Europeia em Portugal.

19 a 22 de Março: Ano Europeu do Voluntariado no Porto, com a participação da Representação da Comissão
Europeia em Portugal.

24 de Março: Conferência Eixo-Atlântico, no Porto, com a participação da Representação da Comissão Europeia em Portugal.
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