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Teve início, no passado dia 6 de agosto, a ação “Liderança e Motivação de Equipas” em
regime E-learning - Formação Financiada.

AGOSTO 2020

23ª EDIÇÃO

Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova

GABINETE DE FORMAÇÃO | FORMAÇÃO À DISTÂNCIA



O Gabinete de Formação do CMCD realizou no passado dia 4 de agosto de 2020 o
Webinar “Comunicação e Inteligência Emocional”. Este Webinar, gratuito e aberto
à população em geral, foi dinamizado pelas técnicas do Projeto Afirma+te, também
do CMCD, Catarina Ribeiro, da área da Psicologia, e Sofia Fonseca, da área da
Educação.

Participaram neste Webinar 17 pessoas, de áreas distintas como educação,
marketing, psicologia, hotelaria, forças de segurança, atendimento ao público entre
outras. O feedback dos participantes foi muito positivo, realçando alguns deles a
clareza na apresentação e exposição dos conteúdos, o dinamismo e interatividade
promovidos ao longo da sessão e a recetividade das oradoras às questões
colocadas. A maioria dos participantes considera que esta é uma temática com
grande utilidade para si e demonstrou interesse em que ações como esta se
continuem a promover.

Consulte a nossa Oferta Formativa em: www.cmcd.pt

WEBINAR "COMUNICAÇÃO E INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL"

http://www.cmcd.pt/


I-DANHA - INCUBADORA DE INOVAÇÃO SOCIAL

A I-Danha -Incubadora de Inovação Social, é uma iniciativa que visa a identificação
de respostas concretas a problemas sociais, através do desenvolvimento de um
ecossistema de empreendedorismo e inovação social.

Tem como intuito incentivar o surgimento de ideias e projetos na região da Beira
Baixa e que permitam responder aos problemas decorrentes do despovoamento e
desertificação, nomeadamente nas áreas: saúde, ambiente e cultura.

Neste sentido, a I-DANHA, apresenta o Laboratório de Ideias onde  se desenvolvem e
maturam ideias, com potencialidade para se tornarem projetos inovadores.

Se tem um projeto ou uma ideia que ajude a combater problemas sociais, venha ter
connosco, ou contacte-nos para o seguinte e-mail: i.danha.cmcd@gmail.com



A Câmara Municipal de Idanha-a-Nova deu início ao projeto Hortas Pedagógicas nos
Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL) do concelho, durante a interrupção letiva
deste verão.
A atividade consiste na implementação de superfícies destinadas a hortas escolares,
criando laboratórios vivos de aprendizagens relacionados com o empreendedorismo
rural, com a agricultura e com a produção de alimentos.
“As aprendizagens a desenvolver, que têm uma forte componente prática, estão ligadas
às temáticas inerentes ao ambiente, ao respeito pela biodiversidade e à promoção de
hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis”, refere Armindo Jacinto, presidente da
Câmara de Idanha-a-Nova.
O autarca considera que “na qualidade de membro da Rede Internacional de Bio-
Regiões, o concelho de Idanha-a-Nova tem, simultaneamente, a responsabilidade e o
potencial para se assumir como uma referência na produção alimentar sustentável e de
qualidade”.
E para Armindo Jacinto tudo começa na infância: “Por isso, para fruição das crianças do
Agrupamento de Escolas de Idanha-a-Nova criámos as Hortas Pedagógicas, onde as
crianças podem aprender a cultivar e cuidar de uma horta, em contacto com a natureza,
assim como adquirir bases para uma alimentação saudável”.
As Hortas Pedagógicas têm os seguintes objetivos: promover o empreendedorismo de
base rural; potenciar o gosto pela agricultura e pelo meio rural; e desenvolver atividades
no âmbito da produção de alimentos aliada a escolhas alimentares saudáveis e
sustentáveis.
A iniciativa já está a ser desenvolvida nos Centros de Atividades de Tempos Livres de
Ladoeiro, Monsanto, Penha Garcia, Rosmaninhal e Termas de Monfortinho.
É o mais recente projeto municipal dedicado à produção alimentar sustentável, alinhado
com outros projetos em Idanha-a-Nova que visam elevar os níveis de
empreendedorismo, inovação e sustentabilidade no Mundo Rural.

As "Hortas Pedagógicas - Food Lab Kids" são uma atividade organizada pelo Município
de Idanha-a-Nova, em parceria com o Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro, e
integra o Plano Integrado e Inovador de Combate Contra o Insucesso Escolar, promovido
pela Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB) e financiado pelo Centro 2020,
Portugal 2020 e UE - Fundo Social Europeu.

Fonte: Município de Idanha-a-Nova

HORTAS PEDAGÓGICAS



O CoLab Food4Sustainability, laboratório colaborativo sediado em Idanha-a-Nova,
mais conhecido como FoodLab, está a proceder ao recrutamento de colaboradores para
a sua equipa.
O laboratório colaborativo de Idanha visa colocar Portugal na vanguarda dos sistemas
circulares de produção agroalimentar de baixo carbono. Para isso, aposta no
desenvolvimento e no teste de sistemas emergentes de intensificação sustentável, na
capacitação de agricultores para adoção desses sistemas e na disseminação, educação e
experimentação junto das diferentes comunidades de interesse.
Aprovado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), o CoLab obteve um
financiamento a cinco anos de 7,8 milhões de euros e prevê a criação de 20 postos de
trabalho altamente qualificados no concelho de Idanha-a-Nova.
Neste momento, estão abertas as candidaturas a 13 posições especializadas, através do
site https://www.food4sustainability.org/careers.
A equipa do CoLab terá como objetivo a investigação e experimentação em torno do
desenvolvimento de técnicas avançadas de produção de alimentos saudáveis e com
potencial de sequestro de carbono.
A partir de Idanha-a-Nova, um município com três selos da UNESCO e primeira Bio-
Região em Portugal, pretende-se implementar um modelo de desenvolvimento rural
sustentável que seja, mais tarde, replicável noutras regiões da Europa e do Mundo.
O laboratório colaborativo FoodLab mobiliza ainda recursos da academia, empresas,
administração pública e associações do cluster agroalimentar e do desenvolvimento
territorial da Beira Interior.
O FoodLab é, assim, liderado pela aceleradora BGI – Building Global Innovators. Tem
entre os membros da parte da academia a Universidade da Beira Interior - UBI, o IPCB-
Instituto Politécnico de Castelo Branco, o Instituto Politécnico da Guarda e o Instituto
Politécnico de Viseu. Também integram o FoodLab as empresas Hortas Idanha Horto-
Frutícolas, Sementes Vivas, Grupo Vera Cruz, Aquaponics Iberia, Bluegrowth, Algae for
Future, COOPAGROL e Mendes Gonçalves, bem como o CMCD Idanha-a-Nova e a
Associação de Recursos Ambientais e Alternativos.
Parte substancial do trabalho de campo vai incidir sobre o Green Valley Food Lab, área
de acolhimento empresarial de base rural, localizada em Idanha-a-Nova, com 55
empresas instaladas, 90% das quais a produzir já em modo biológico.
O apoio atribuído pelo Governo e pela FCT, agência que avalia e financia atividades de
investigação científica no país, veio reconhecer o trabalho que tem sido desenvolvido no
concelho de Idanha-a-Nova, que com o CoLab ganha novas oportunidades para elevar e
consolidar os níveis de conhecimento, inovação e sustentabilidade em meio rural.

Fonte: Município de Idanha-a-Nova

COLAB FOOD4SUSTAINABILITY

https://www.food4sustainability.org/careers?fbclid=IwAR1dNZiQsEjjaE2wNRdEK9xHKhionWfftrJ1eye-jVvHzS3YicqVEdJzHbY
https://www.food4sustainability.org/careers?fbclid=IwAR1dNZiQsEjjaE2wNRdEK9xHKhionWfftrJ1eye-jVvHzS3YicqVEdJzHbY
https://www.food4sustainability.org/careers


Prestar esclarecimentos e aconselhamento técnico na seleção de fundos
comunitários, nacionais e outros incentivos mais adequados às necessidades de
atuais ou potenciais empresários;
Enquadramento de projetos nas medidas disponíveis ao nível do Portugal 2020,
PDR 2020, IEFP e outros;
Elaboração, submissão de candidaturas e acompanhamento de projetos em
execução financeira, através de pedidos de esclarecimento, pedidos de
reembolso, contestação de decisões, entre outros;
Apoio técnico e registo das empresas nas várias plataformas de financiamento;
Elaboração e estruturação de planos de negócio, efetivos ou previsionais.

O Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo tem ao seu dispor um conjunto de
serviços especializados e conta com uma equipa de técnicos multidisciplinares com
experiência nas áreas onde atua.

Serviços:

Oportunidades de Candidatura 

Para qualquer esclarecimento não hesite em contatar-nos.

Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo
277 200 010 / 969 275 661
empreendedorismo@cmcd.pt

GABINETE DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO

http://www.cmcd.pt/empreendedorismo/gabinete-de-apoio-ao-empreendedorismo/oportunidades-de-candidatura/
http://www.cmcd.pt/empreendedorismo/gabinete-de-apoio-ao-empreendedorismo/oportunidades-de-candidatura/


GABINETE DE FORMAÇÃO | OFERTA FORMATIVA



Consulte a nossa Oferta Formativa em:  cmcd.pt

http://www.cmcd.pt/formacao/oferta-formativa/


NOVA ESCOLA DO MUNDO RURAL

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O ANO LETIVO 2020/2021

ADEQUADO ÀS CARACTERÍSTICAS DE TODAS AS CRIANÇAS

COM EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS ÚNICAS

BASEADO NA SUSTENTABILIDADE

COM METODOLOGIAS INOVADORAS

SUSTENTADO PELA ARTE E PELA CRIATIVIDADE
FOCADO NA COMUNIDADE E NA IDENTIDADE

GRATUITO
DOS 4 MESES AOS 5 ANOS DE IDADE

PROJETO EDUCATIVO:

Saiba mais em: www.cmcd.pt

http://www.cmcd.pt/inovacao-social/nova-escola-do-mundo-rural/


Venha visitar-nos, estamos à sua espera!

Para reservas e outras informações por favor contacte o Parque por telefone (+351) 277201029
ou via email: parquecampismo@cmcd.pt

PARQUE DE CAMPISMO IDANHA-A-NOVA



Venha visitar-nos, estamos à sua espera!

Para reservas e outras informações por favor contacte o Hotel pelo Telefone: (+351) 277 314 061 
ou via email: geral@monsantoghe.com

MONSANTO GEO-HOTEL ESCOLA



Morada: Centro Empresarial
Zona Industrial de Idanha-a-Nova

6060-182 Idanha-a-Nova
Site: www.cmcd.pt

Email: geral@cmcd.pt
Tel.: (+351) 277 208 027


