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PROJETO AFIRMA-TE 
No passado dia 24 de novembro, assinalou-se o Dia Mundial da Ciência. Na escola da Zebreira, os
alunos da EB1 contaram com um técnico do Centro de Ciência Viva de Proença-a-Nova para a
realização de algumas experiências, dentro do tema “Magia ou Ciência?”.
Foi um workshop muito interessante, onde as crianças puderam experimentar e serem eles
próprios os “cientistas” e perceber que afinal a ciência está presente em muito mais coisas no nosso
dia-a-dia do que estavam à espera!



No passado dia 5 de outubro, o Projeto Afirma-te colaborou com o Clube Ténis Idanha na
realização d’ “A Festa do Ténis”.
Durante toda a manhã, num evento aberto a crianças, jovens e às suas famílias, realizou-se
a “Festa do Ténis”, como forma de promover o ténis como atividade física, fomentadora de
um estilo de vida mais saudável. O evento decorreu nos campos de ténis de Idanha-a-Nova
e os participantes puderam experimentar a modalidade, conviver e divertirem-se!
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Ainda no mês de outubro e numa semana dedicada à Alimentação, o Projeto Afirma-te
realizou, para as crianças da EB1 e JI do Ladoeiro, uma atividade dedicada à temática. 
Na quarta-feira, com a colaboração de Carla Miguel Dias, através da leitura do conto "A
Viagem da Sementinha", todas as crianças puderam conhecer melhor o ciclo de vida da
maçã, desde a semente até à sua degustação bem como a importância de comer fruta
diariamente. De seguida, foi tocada pela convidada e cantada por todos uma música alusiva
à história. No final, todos puderam ainda criar a sua macieira, para colocarem nos lápis e
ainda construir uma macieira, com maçãs personalizadas, para a sua turma!

https://www.facebook.com/clubetenis.idanha?__cft__[0]=AZVL_f_41CyBE6o5M_NuZmGCsZmTa7dWuNMsARdodQJpgiNJL1UaeXCkKwbf7VwWOiMIcMK2FKww7Ih3Vy_Vj0fuU3lp0I7Z8VoKaMztZePqNKfYAHfVM0Ke8HpwvEsmtZX6Z4KrSRlG2zu-g44mU3G6Gi3RZ_QPBAiS23mAI9uSHTlA6knVuT54XOGGFAfs6nY&__tn__=-]K-R


No passado dia 28 de novembro, o Afirma-te colaborou com o Agrupamento de Escolas
José Silvestre Ribeiro na realização de mais uma Tertúlia para Pais, desta vez dirigida
particularmente aos pais e encarregados de educação de adolescentes!
As Tertúlias para Pais são uma iniciativa do Agrupamento que “pretende proporcionar, aos
pais e encarregados de educação, um momento de diálogo para partilha de experiências,
emoções e conhecimentos, bem como de estratégias eficazes para superar os desafios da
educação parental”.
Contou-se com a participação de um convidado, Nuno Pinto Martins, fundador da
Academia Educar pela Positiva, que, num ambiente descontraído, orientou o encontro
através de dinâmicas e reflexões que permitiram explorar “O Cérebro do Adolescente!”.
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PROJETO AFIRMA-TE & EPRIN
Foram realizadas, desde o inicio do ano letivo, algumas atividades em parceria, entre o
projeto Afirma-te e a EPRIN.  
No mês de outubro, as turmas dos 2°s anos dos Curso de Agropecuária, Saúde e
Multimédia, assistiram ao Teatro “Debate Saúde Mental #Desordem” encenado e
representado pela Companhia de Teatro Baal17, do programa "Cuida-te" do IPDJ, no
âmbito do projeto Afirma-te.
Também as turmas dos 1ºs anos da EPRIN, participaram no programa "Tu decides", do
Projeto Afirma-te.



No passado mês de setembro de 2022, a Associação de Defesa do Património Cultural de
São Miguel D´Acha (ADEPAC), desenvolveu, no largo da Igreja Matriz de São Miguel D´Acha,
um espetáculo de marionetas com a temática “Alguma Coisa”. O espetáculo foi apresentado
e desenvolvido pelo marionetista e narrador de histórias - Fábio Superbi. Tratou-se de um
espetáculo direcionado para a comunidade em geral da freguesia onde foi apresentada a
história de “Zé Trindade”.
O Projeto “Alguma Coisa”, é um espetáculo sobre os campos, o interior e sobre as pessoas
que lá vivem, estabelecendo, também, a relação das mesmas com o trabalho na terra e com
os animais. No fundo, o espetáculo “Alguma coisa” é uma obra sobre os sonhos. O trabalho
com as marionetas é extraordinário, permitindo trabalhar as histórias de uma forma
diferente e única, sendo, também, um meio de comunicação com o público.
Dinamisou também, nas suas instalações, uma sessão de cariz cultural com o tema “Contos
e Lendas da Aldeia”. A sessão foi narrada pelo narrador de histórias - Fábio Superbi e tratou-
se de uma atividade direcionada para a comunidade em geral da freguesia de São Miguel De
Acha. 
Nessa sessão cultural, pretendeu-se abordar o tema 'Lendas e Contos da Aldeia' que se
encontram publicadas nos livros de tês autores septuagenários: António Milheiro em
'Memórias da Cultura Tradicional', João Coelho Milheiro em 'Vivências da Minha Terra' e João
Alberto Bentes em 'Poemas da minha Aldeia'. 
A realização deste espetáculo contou com a colaboração do Centro Municipal de Cultura e
Desenvolvimento de Idanha-a-Nova, no âmbito do plano de ação do projeto Gente Raiana.

PROJETO  GENTE RAIANA CLDS 4G



PROJETO  GENTE RAIANA CLDS 4G

A Junta de Freguesia de São Miguel De Acha organizou um passeio à Mata Nacional do
Bussaco, à Mealhada e à Universidade de Coimbra. A viagem foi realizada no passado dia 25
de setembro de 2022 e foi direcionada a todos habitantes da Freguesia que nela tivessem
interesse em participar.  
Os cerca de 80 participantes puderam disfrutar de paisagens naturais, do património
cultural e gastronómico, contando com momentos de alegria e convívio. 
A realização desta viagem contou com a colaboração do Centro Municipal de Cultura e
Desenvolvimento de Idanha-a-Nova, no âmbito do plano de ação do projeto “Gente Raiana”.

Um grupo de autarcas e dirigentes de Bio-Regiões já constituídas no Norte do País
encontra-se a visitar a Bio-Região de Idanha-a-Nova, com o intuito de conhecer melhor os
projetos e estratégias que estão a ser implementados.
A comitiva foi recebida na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova e terá a
oportunidade de visitar vários casos de sucesso e boas práticas durante os dois dias de
trabalho neste concelho.

BIO REGIÃO



Teve início dia 21 de Setembro de 2022, em parceria com a Ovibeira,
mais uma ação de formação de “Condução e Operação com o Trator
em Segurança".

Teve inicio, no dia 10 de outubro de 2022, a ação de formação “UFCD
3065 – Podas”.
Esta ação de formação decorreu em regime e-learning e conta com
mais de 20 participantes.
Projeto financiado pelo POISE -  Programa Operacional da Inclusão
Social e Emprego na tipologia 1.08 - Formação Modular para
Empregados e Desempregados.

Formação “Condução e Operação com o Trator em Segurança”
(UFCD 9596)
Nos passados dias 06 e 07 de outubro de 2022 terminaram mais duas
ações de formação  de COTS, organizadas em Castelo Branco em
parceria com a OVIBEIRA.
Foram realizadas as avaliações que contaram com a participação de
um júri constituído por um técnico da DRAPC, formador e
representante da entidade formadora e obtiveram aproveitamento
todos os participantes.
Esta ação tem como objetivo complementar os conhecimentos
teóricos e práticos dos participantes sobre a condução e operação de
tratores em segurança, tendo em vista a melhoria do seu
desempenho na via pública e na exploração, bem como  a redução da
sinistralidade.
A formação é obrigatória a partir de agosto de 2023 para os
condutores de veículos agrícolas.
Já participou nesta ação?
Para mais informações contacte-nos através do telefone 277 200 010
ou email: formacao@cmcd.pt
* Projeto financiado pelo POISE -  Programa Operacional da Inclusão
Social e Emprego na tipologia 1.08 - Formação Modular para
Empregados e Desempregados

GABINETE DE FORMAÇÃO



Formação “Processos e Métodos de Proteção Fitossanitária e de
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos” (UFCD 6281)
Decorreu, de 10 de outubro a 02 de novembro de 2022, a ação de
formação “Processos e Métodos de Proteção Fitossanitária e de
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos” em Idanha-a-Nova.
Esta ação é financiada pelo POISE – Programa Operacional da Inclusão
Social e Emprego na tipologia 1.08 – Formação modular para
empregados e desempregados de curta duração e homologada pela
DRAP – Direção Regional de Agricultura e Pescas.
A frequência desta ação permite a obtenção do cartão de aplicador,
obrigatório para a aquisição e aplicação de produtos
fitofarmacêuticos.

Teve inicio, no dia 25 de outubro de 2022, a ação de formação “UFCD
4155 – Solo e Clima”.
Esta ação de formação decorreu em regime e-learning e conta com 20
participantes. 
Projeto financiado pelo POISE -  Programa Operacional da Inclusão
Social e Emprego na tipologia 1.08 - Formação Modular para
Empregados e Desempregados.

Formação “Proteção de Ruminantes e Equinos em Transporte de
Curta Duração” (UFCD 6855)
Nos passados dias 04 e 07 de novembro de 2022 terminaram mais
duas ações de formação de “Proteção de Ruminantes e Equinos em
Transporte de Curta Duração”, organizadas em Castelo Branco e em
Idanha-a-Nova.
Foram realizadas as avaliações que contaram com a participação de
um júri constituído por um técnico da DRAPC, um técnico da DGAV,
Formador e representante da entidade formadora resultando na
aprovação de 32 formandos aos quais foram atribuídos os CAP’s de
transportador.
Esta ação teve objetivo capacitar os formandos com os
conhecimentos técnicos e normativos relativos ao Bem-estar animal
durante o transporte de animais de uma dada espécie ou espécies,
em viagens de curta duração (menos de 8 horas).

GABINETE DE FORMAÇÃO



Formação “Prevenção e Combate a Incêndios” (UFCD 4798)
Teve inicio no dia 07 de novembro de 2022 a ação de formação de
“Prevenção e Combate a Incêndios”, em São Miguel de Acha. 
Esta ação foi organizada para as IPSS’s do Concelho de Idanha-a-Nova
e conta com a participação de 19 de formandos dos Centro Social e
Paroquial de São Miguel de Acha, Liga dos Amigos de Aldeia de Santa
Margarida e Centro de Dia de Proença-a-Velha. Tem como objetivo
dotar os formandos para a utilização de meios de 1.ª intervenção,
aplicar as técnicas de 1.ª intervenção em primeiros socorros e aplicar
os procedimentos estabelecidos nos planos de emergência.

Formação “Regulação, Operação e Manutenção da Motosserra”
(UFCD 2961)
Encontra-se a decorrer desde o dia 21 de novembro de 2022 a ação
de formação “Regulação, Operação e Manutenção da Motosserra”, na
Covilhã.
A ação de formação tem a duração de 50 horas e tem como objetivos
identificar, operar e efetuar a manutenção e afinação de motosserras.

Nos passados dias 18 e 21 de novembro de 2022 tiveram inicio mais
duas ações de formação de “UFCD 2858 – Processos e Métodos de
Mobilização do Solo”.
Estas ações de formação encontram-se a decorrer em regime e-
learning e contam com 40 participantes. 
Projeto financiado pelo POISE -  Programa Operacional da Inclusão
Social e Emprego na tipologia 1.08 - Formação Modular para
Empregados e Desempregados.
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Formação “Processos e Métodos de Proteção Fitossanitária e de
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos” (UFCD 6281)
Encontra-se a decorrer, de 24 de novembro a 20 de dezembro de
2022, a ação de formação “Processos e Métodos de Proteção
Fitossanitária e de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos” em
Castelo Branco.
Esta ação é financiada pelo POISE – Programa Operacional da Inclusão
Social e Emprego na tipologia 1.08 – Formação modular para
empregados e desempregados de curta duração e homologada pela
DRAP – Direção Regional de Agricultura e Pescas.
A frequência desta ação permite a obtenção do cartão de aplicador,
obrigatório para a aquisição e aplicação de produtos
fitofarmacêuticos.
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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

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/
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O ESPAÇO IDEAL PARA A SUA EMPRESA



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

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

Email: geral@cmcd.pt
Tel.: (+351) 277 200 010


