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PROJETO AFIRMA-TE
O Centro de Ciência Viva da Floresta de Proença-a-Nova foi à escola da Zebreira no dia 2 de junho
de 2022 e proporcionou às crianças do JI e do 1º Ciclo um conjunto de experiências divertidas que
permitiram aprender mais sobre a água.
Como funciona: a água foi o tema escolhido pela escola para alargar e interligar conhecimentos, de
uma forma prática e divertida!



O Trincas foi ao Jardim de Infância de Idanha-a-Nova!!
No seguimento da atividade da Semana da Leitura, onde as crianças conheceram a história
do Trincas – O Monstro dos Livros, foi proporcionada às crianças do JI de Idanha-a-Nova
uma nova sessão com o personagem principal, no dia 2 de junho de 2022.
Nesta atividade, idealizada e executada por Carla Miguel, conhecemos a história do Trincas
e os Números e o Monstro Trinca-Livros veio até ao Jardim de Infância conhecer as
crianças e deixar-lhes um pequeno presente…. Ainda que trincado!

PROJETO AFIRMA-TE

Dia Nacional da Segurança Infantil 
No dia 24 de maio de 2022, o Complexo Escolar do Ladoeiro realizou diversas ações
dedicadas ao Dia Nacional da Segurança Infantil. Seguindo as indicações da APSI -
Associação para a Promoção da Segurança Infantil, foram delineadas várias atividades
lúdicas ao longo do dia onde os alunos perceberam que brincar e aprender podem
sempre andar lado a lado e ser feitos em segurança!
Durante a tarde, o Projeto Afirma-te, através da Animactiva, promoveu uma Gincana com
várias estações, onde os alunos do JI e do 1º ciclo realizaram algumas experiências,
aprenderam mais sobre reciclagem e proteção do meio ambiente e, claro, brincaram em
segurança! Por cada estação, os alunos ganhavam um autocolante para o seu “Passaporte
da Segurança” que puderam depois levar para casa para que possam mostrar e partilhar
com as famílias um pouco do que foi o seu dia e dos ensinamentos adquiridos ao longo do
mesmo.



Medidas de Apoio 10.2.1.1 e 10.2.1.2

Sessão de Divulgação/Esclarecimentos da ADRACES -

No passado dia 15 de junho de 2022 decorreu nas instalações do Centro Empresarial de
Idanha-a-Nova uma Sessão de Divulgação/Esclarecimentos sobre as medidas de 
 financiamento 10.2.1.1 - Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas e 10.2.1.2
Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas. Estas
medidas de apoio têm como principais destinatários pessoas coletivas ou singulares que
exerçam, ou pretendam vir a exercer, atividade agrícola e/ou a
transformação/comercialização de produtos agrícolas
A sessão foi promovida pela ADRACES – Associação para o Desenvolvimento da Raia
Centro-Sul, na qualidade de Entidade Gestora da Estratégia de Desenvolvimento Local, em
parceria com o nosso Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo do CMCD de Idanha-a-
Nova.”

GABINETE DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO



Bio-Região de Idanha apresentada como exemplo no Açores

O presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova está a participar no 2º Fórum
da Agropecuária Biológica – Açores Bio 22, que decorre até sexta-feira nas ilhas do
Faial e Flores.
Na quarta-feira, Armindo Jacinto participou no seminário dedicado às Bio-Regiões, a
convite da organização.
O evento é promovido pelo Governo dos Açores e várias associações locais, tendo
Armindo Jacinto apresentado a estratégia pioneira de Idanha-a-Nova, a primeira Bio-
Região de Portugal. 
Também participaram neste painel Salvatore Basile, presidente da Rede
Internacional de Eco-Regiões (INNER – International Network of Eco Regions) e
Custódio Oliveira, responsável por esta rede em Portugal, com a moderação do
presidente da Câmara Municipal da Horta, Carlos Ferreira.
Enquanto Bio-Região, Idanha assume hoje um conjunto de compromissos na
construção de comunidades mais sustentáveis.
O trabalho realizado tem permitido implementar boas práticas de sustentabilidade,
atrair investimento e promover os produtos do concelho.
Duas das iniciativas mais emblemáticas são o Mercado da Bio-Região de Idanha-a-
Nova e a introdução de Refeições Escolares Biológicas. Na captação de investimento,
destaque para a instalação do CoLAB Food4Sustainability dedicado à inovação no
sector agroalimentar.

Fonte: Forumbioazores/ Municipio de Idanha-a-Nova
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Comemoração do Dia de África – Idanha-a-Nova

No passado dia 25 de maio de 2022, comemorou-se o Dia de África em Idanha-a-
Nova. O dia foi celebrado através de um conjunto de diversas atividades, tais como
danças africanas, concertos musicais, workshops e um almoço alusivo à
gastronomia africana.
O evento foi organizado no contexto do projeto Mediadores Municipais e
Interculturais de Idanha-a-Nova, promovido pelo Município de Idanha-a-Nova e em
parceria com o Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova.
O Projeto CLDS 4G “Gente Raiana” participou e apoiou na organização desta
iniciativa.

Fotos: Municipio de Idanha-a-Nova
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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:

C lique aqui para aceder às  Oportunidades de Candidatura  disponíveis!

Para qualquer esclarecimento não hesite em contatar-nos.

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