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“Gripe A (H1N1) Planos de Contingência”
O Centro Europe Direct do Alto
Tâmega realizou no passado
dia 29 de Outubro o workshop
“Gripe A (H1N1) – Planos de
Contingência”, em cooperação
com a Escola Superior de
Enfermagem Dr. José Timóteo
Montalvão Machado (em Chaves, Outeiro Seco).
O motivo do tema escolhido
pelo Centro deve-se ao facto
da ADRAT contactar com várias
micro, pequenas e médias
empresas, que na sequência
da declaração da Organização
Mundial de Saúde (OMS) e na necessidade de rever e
assegurar vários cenários associados ao estado pandémico em contexto organizacional, em conformidade com as
recomendações de instituições governamentais,
nomeadamente a Direcção-Geral de Saúde, sentiram necessidade de esclarecimentos sobre o
tema dos Planos de Contingência.
Deste modo, o Centro Europe Direct do Alto
Tâmega considerou importante esclarecer não
só os empresários como o público em geral
sobre a gripe A e
planos de contingência (modo de
elaboração).
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ECO-DIAGNOS-TIC

MYRCAS

Transferência da inovação da ferramenta TIC
para o Auto-Diagnóstico Ambiental

Transferência e adaptação de novos itinerários formativos para a qualificação em meio
rural

O Projecto ECO-DIAGNOS-TIC, desenvolvido no
âmbito do Programa Aprendizagem ao Longo da
Vida, procura adaptar para as empresas de
transformação agro-alimentar e ambiental uma
ferramenta de auto-diagnóstico ambiental, originalmente desenhada para o sector primário
(agricultura e pecuária).
Este processo de auto-diagnóstico online, permitirá às empresas desenvolver e aplicar novos
processos de boas práticas ambientais.
Esta ferramenta, de base0 tecnológica, efectua
inicialmente um diagnóstico com base em questionários, a cujas respostas são sugeridas propostas concretas e apoio ambiental, quanto à
eficiência energética e económica da empresa
em análise. No retorno do diagnóstico, quantifica e especializa os trabalhadores do processo
formativo online, em sistemas de gestão
ambiental e na introdução de uma etiqueta de
excelência.
Este projecto assenta numa parceria transnacional de 6 entidades, oriundas de 4 países europeus (Portugal, Espanha, Itália e Eslováquia).
Para mais informações pode consultar a página
Internet do projecto (www.eco-diagnos-tic.eu)
ou contactar qualquer um dos parceiros.
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O projecto MYRCAS foi recentemente aprovado pelo Programa Aprendizagem ao Longo da
Vida, do qual a ADRAT é parceiro. Conta com
parceiros de países como: Espanha, Eslováquia,
Itália, Grécia, Roménia e Portugal.
O projecto baseia-se na transferência de resultados de três outros projectos desenvolvidos
no âmbito do Leonardo da Vinci, sendo eles: A
Castanha na Europa (o castanheiro como ferramenta dinamizadora); IRIS (plano formativo
para a agricultura biológica) e MYKOS
(itinerário formativo e inovador para criação de
emprego em meio rural através dos recursos
fúngicos).
Os objectivos principais do projecto são a
transferências de resultados e a criação de
emprego dos três itinerários formativos acima
mencionados, interligando com actividades
emergentes a nível europeu.
No âmbito do projecto MIRCAS serão desenvolvidas as seguintes actividades: produção de
newsletter e brochura promocionais; criação
de uma plataforma Web; elaboração de um
estudo sobre as necessidades de formação no
âmbito dos temas escolhidos para a transferência de resultados; cursos piloto e edição de um
guia de boas práticas.

Espaço Único de Pagamentos em Euros: débitos directos transfronteiras tornam-se
realidade
Desde 1 de Novembro, os bancos começaram a oferecer aos seus clientes a possibilidade de efectuarem pagamentos periódicos através do novo regime de débitos
directos. Significa isto que, pela primeira vez, os consumidores e as empresas poderão efectuar débitos directos nos diferentes países da zona euro. Este regime, que surgiu por iniciativa
do sector, apoia-se nas novas regras da UE para os serviços de pagamento e para os pagamentos
transfronteiras, que foram concebidas de modo a garantir que os débitos directos passem a ser tão
fáceis, eficientes e seguros como os mesmos regimes a nível nacional, sem que por isso sejam mais
onerosos. Milhares de bancos da zona euro já aderiram ao novo regime.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/09/1665&format=HTML&aged=0&language=PT&guiLanguage=fr

Alterações climáticas: Comissão saúda decisão do Painel Intergovernamental das Alterações Climáticas que autoriza a participação de CE nas suas reuniões
A Comissão Europeia saudou a decisão do Painel Intergovernamental das Alterações Climáticas no
sentido de permitir a plena participação da Comunidade Europeia nas suas reuniões, o que constitui
uma prerrogativa habitualmente reservada aos governos. O Painel é uma organização das Nações Unidas que age como uma fonte objectiva de informação sobre as alterações climáticas. A decisão reconhece o estatuto especial da Comunidade Europeia, dando aos representantes da Comissão o direito
de se exprimirem e de introduzirem propostas como qualquer outro membro do Painel, embora sem
direito de voto.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/09/1609&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr

Ano Europeu de Luta contra a Pobreza 2010
A Comissão dirigiu-se à imprensa e aos meios de comunicação em dois grandes eventos a realizar em
Bruxelas no âmbito da preparação do Ano Europeu de Luta contra a Pobreza 2010, que será lançado
em Madrid em 21 de Janeiro. O seminário dedicado ao tema «Meios de comunicação e pobreza» e a
conferência «Pobreza: entre a realidade e a percepção - o desafio da comunicação» permitirão aos
intervenientes e aos media participantes debater formas de desempenharem um papel decisivo no
combate à pobreza e à exclusão.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1597&format=HTML&aged=0&lang
uage=PT&guiLanguage=fr

Página 3

AGENDA
Dia 16 e 17 de Novembro: Terceira cimeira da igualdade em Estocolmo.
Esta cimeira visa promover o diálogo, o debate e a troca de ideias e de boas práticas. Este ano, o tema
principal consiste na cooperação para a igualdade entre os diferentes protagonistas quer a nível
nacional, regional ou local.
http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/11/16/equality_summit

Prémio Jacques Delors
As candidaturas ao Prémio Jacques Delors - distinção de trabalhos universitários
sobre temas europeus - encontram-se a decorrer até 16 de Novembro (data de
carimbo dos correios). Este concurso destina-se a licenciados.
O(s) laureado(s) para além da edição da obra recebem uma compensação pecuniária
no valor de 5000 € (cinco mil euros). O Regulamento deste concurso pode ser consultado no seguinte
endereço electrónico: http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe?
p_sub=7&p_cot_id=633&p_est_id=2152

Estágios e Bolsas
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe_area?p_sub=3&p_cot_id=1859&p_est_id=5165
Prémios e Concursos
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe_area?p_sub=3&p_cot_id=1804&p_est_id=5033
Voluntariado
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe_area?p_cot_id=5157&p_est_id=11146
Emprego
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe_area?p_cot_id=1519&p_est_id=4281
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9 de Maio
“Caminhada pela Europa”
No passado dia 9 de Maio o Centro Europe Direct do Alto
Tâmega organizou a “Caminhada pela Europa”, uma iniciativa desenvolvida em conjunto com o Município de Chaves,
contou com a presença de cerca 80 que através da participação nesta caminhada comemoram, de forma saudável, o
dia da Europa. A caminhada teve lugar na zona ribeirinha
da cidade de Chaves, recentemente recuperada e ideal
para este tipo de iniciativas. O Centro Europe Direct distribuiu t-shirts (adulto e criança) e informação europeia a
todos os participantes.
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Projecto MYRCAS
Seminário Agricultura Biológica

No passado dia 5 de Maio teve lugar em Vila Pouca de Aguiar o Seminário de Agricultura Biológica,
realizado no âmbito do projecto MYRCAS e em colaboração com o Município de Vila Pouca de Aguiar.
Estiveram presentes cerca de 70 pessoas e contou-se com a presença do Secretário-geral da ADRAT,
António M. Machado; o Presidente do Município de Vila Pouca de Aguiar, Domingos Dias; e foram
apresentados casos de sucesso como o caso de Amadeu Fortunas, Produtor Apícola em modo biológico, Montalegre e António Pinto (Verín BIOCOOP, Galiza, Espanha), comercialização de carne e pecuária em modo biológico. O seminário serviu para divulgar aspectos formais da Agricultura Biológica e
expor casos já existentes de explorações em Modo de Produção Biológico. Para mais informações
sobre o projecto é favor consultar o site do projecto:
http://www.myrcas.com
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ECO-DIAGNOSTIC
A ADRAT organizou, em Chaves, o 3.º Encontro de parceiros do projecto ECO-DIAGNOSTIC que teve
lugar nos dias 31 de Maio e 1 de Junho. O Centro Europe Direct colaborou neste encontro, apoiando a
demonstração e apresentação da ferramenta de auto-diagnóstico ambiental do projecto. Esta
demonstração decorreu na sequência da visita dos participantes deste encontro às instalações do Centro Europe Direct.
O projecto procura adaptar para as empresas de vários sectores, uma ferramenta de diagnóstico
ambiental desenhada para o sector primário (agricultura e criação de gado), em temas como a eficiência energética ou a gestão da água. Definiu-se um instrumento de auto-diagnóstico que permitirá à
empresa e seus trabalhadores desenvolver processos de boas práticas ambientais. Inicia-se com um
diagnóstico prévio, efectuado online, com base em questionários, no qual são sugeridas propostas
concretas de melhoria ambiental. Posteriormente, é processado e fornecido à empresa um resumo
com as medidas a implementar.
http://www.eco-diagnos-tic.eu/resultados.php?idioma=PT

Ambiente: maior conferência anual europeia sobre biodiversidade
Assinala-se hoje, dia 1 de Junho, em Bruxelas a abertura da maior conferência anual da Europa sobre
ambiente. O evento deste ano, que coincide com o Ano Internacional da Biodiversidade, concentrar-se
-á na imensa variedade de espécies e de ecossistemas que compõem a extraordinária rede de vida do
nosso planeta. A Semana Verde 2010 abordará, em cerca de 30 sessões, o estado actual da biodiversidade e da natureza, oferecendo soluções possíveis para as actuais taxas alarmantes de perda de biodiversidade. Durante a conferência, também será lançada a Plataforma Empresas e Biodiversidade, uma
nova iniciativa para sensibilizar sobre os interesses comerciais associados à protecção da biodiversidade.http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
referen-
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