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É com entusiasmo que anunciamos que o
CMCD, enquanto Entidade Formadora,
obteve aprovação num novo Projeto de
Formação.

Projeto: Formação Modular para
Empregados e Desempregados (2021-
2022)
Financiado pelo POISE
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  GABINETE DE FORMAÇÃO

Continuamos a valorizar o seu Conhecimento!



O Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento (CMCD) de Idanha-a-Nova já
aprovou o seu Relatório de Contas e Atividades de 2019, com um resultado positivo
de 64,5 mil euros e uma intervenção cada vez mais efetiva na região.

Esta associação sem fins lucrativos tem abraçado projetos na área económica e
social, na saúde, na educação, na formação e na cultura, afirmando-se enquanto
agente de desenvolvimento do concelho de Idanha-a-Nova.

Assim, foi desenhada uma estratégia de intervenção que abrange todas as
dimensões do território, em sintonia com os parceiros locais. O objetivo é não só dar
resposta às necessidades da população, mas também potenciar oportunidades de
desenvolvimento do concelho.

“Temos procurado diversificar as fontes de financiamento do CMCD, o que temos
conseguido fazer. Embora o CMCD seja uma associação sem fins lucrativos,
conseguimos melhorar a autonomia financeira através dos muitos projetos que
desenvolvemos nas diferentes áreas, com o aumento da prestação de serviços e na
captação de fluxos financeiros de Programas Comunitários e Nacionais.”, adianta a
presidente da direção, Catarina Pereira.

CMCD APROVA CONTAS COM RESULTADO POSITIVO



O CMCD participa em projetos como o acesso a consultas de saúde gratuitas para a
população (Clínica Geral, Neurologia, Oftalmologia, Cardiologia e Psicologia);
projetos na área educativa e social como o ‘Afirma-te!’ e o ‘Gente Raiana’; o projeto
educativo ‘Nova Escola do Mundo Rural’ destinado aos mais novos; a Academia do
Conhecimento da Gulbenkian; e a Escola Profissional da Raia.Na área social,
destaque para a Incubadora de Inovação Social que veio dinamizar o sector social;
para o projeto Mediadores Interculturais dirigido às populações especialmente
vulneráveis; ou para a coordenação da Rede Integrada de Serviços orientada para as
IPSS’s.

No plano da economia, o CMCD é a entidade gestora do Centro Empresarial de
Idanha-a-Nova, que acolhe mais de 30 empresas, mas também disponibiliza
Formação e um Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo. Gere ainda dois
importantes equipamentos turísticos: o Parque de Campismo Municipal e o
Monsanto GeoHotel Escola.

O CMCD tem a seu cargo a gestão da Bio-Região de Idanha-a-Nova, em parceria com
a Câmara Municipal. É um projeto que promove as potencialidades do concelho de
uma forma diferenciadora e mais sustentável.

Nos próximos anos, o CMCD vai continuar a contribuir para o desenvolvimento do
concelho de Idanha-a-Nova e para a melhoria da qualidade de vida da sua
população. Os bons resultados financeiros são um excelente indicador para o
futuro, no sentido de uma forte intervenção em articulação com os parceiros que
atuam no território.



Foi no âmbito de mais um Roadshow dinamizado pela equipa da I-DANHA, que no
passado dia 17 de novembro, esteve presente na EPRIN - Escola Profissional da Raia,
para fazer a apresentação e conhecer os Projetos dos alunos da turma CEF –
Operador de Informática.

Este projeto apresentado pelos alunos, intitulado O AMIGO, visa combater um
problema social, muito comum nos dias de hoje, o tempo que a juventude passa
sozinha em frente ao computador, especialmente a jogar.

Neste sentido, os alunos transformaram o computador no seu Amigo, afirmando
que ter um amigo com quem interagir já dentro do computador é uma mais valia
para combater a solidão.

Mas quem são estes amigos? Dois peixes e uma hamster. 

Para além disso, a consciencialização e responsabilidade ambiental, levaram a que
todo o material utilizado fossem peças de computadores antigos, alguns até inops,
bem como materiais reciclados, encontrados na rua ou doados por amigos.
Mostrando que com imaginação e vontade de trabalhar, o resultado é excelente.

Parabéns aos alunos e que continuem motivados a trabalhar nos seus projetos.

A I-Danha estará atenta ao desenvolvimento dos mesmos, e procurará acompanhar
esta iniciativa de valor acrescentado e diferenciador.

Um agradecimento à EPRIN - Escola Profissional da Raia, em particular ao professor
Nuno Gamanho, pela disponibilidade e pelo interesse demonstrado para que se
possa trabalhar em parceria e em função de novas respostas sociais e inovadoras.

I'DANHA, INCUBADORA DE INOVAÇÃO SOCIAL



A EPRIN - Escola Profissional da Raia de Idanha-a-Nova acaba de receber o selo
europeu de qualidade EQAVET, que é atribuído pela Agência Nacional para a
Qualificação e o Ensino Profissional.

O selo vem reconhecer a qualidade do projeto educativo da EPRIN. A escola passa a
estar certificada por cumprir as melhores práticas a nível europeu, no âmbito do
Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a
Formação Profissionais (Quadro EQAVET).

“O selo de qualidade decorre de uma avaliação muito positiva da gestão da EPRIN,
da qualidade da sua oferta formativa e do seu corpo docente e não docente, bem
como da relação da escola com as entidades parceiras. As parcerias permitem, por
exemplo, a formação em contexto de trabalho, o enriquecimento curricular dos
alunos e mais e melhores saídas profissionais”, explica a diretora pedagógica da
EPRIN, Catarina Pereira.

A responsável adianta que “a equipa de peritos que procedeu à avaliação da EPRIN
indicou a atribuição do selo de qualidade por três anos, o período máximo aplicável.
Os peritos puderam verificar que a EPRIN cumpre de forma muito efetiva os critérios
de exigência da certificação EQAVET, a principal referência para o ensino profissional
no espaço europeu”.

ESCOLA PROFISSIONAL DA RAIA RECEBE SELO
EUROPEU DE QUALIDADE 



Catarina Pereira considera que este selo “vem comprovar a qualidade das práticas
pedagógicas e de gestão da EPRIN, vem afirmar a escola na região e é motivo de
orgulho para toda a comunidade educativa, que terá agora o desafio de manter
diariamente os elevados níveis de qualidade”.

Uma referência no ensino profissional desde 1993, a Escola Profissional da Raia de
Idanha-a-Nova opera em estreita parceria com os maiores e melhores stakeholders
dos sectores profissionais em que forma os seus alunos.

É, aliás, a mais valia da relação com os stakeholders externos (decisores políticos,
meio empresarial, sector social, tecido associativo, entre outros) um dos fatores
destacados na avaliação muito positiva da EPRIN, por potenciar boas oportunidades
profissionais e académicas para os seus formandos.

Na Escola Profissional da Raia, os alunos saem preparados para a construção de um
futuro de sucesso. Poderão optar por ingressar no mercado de trabalho como
técnicos qualificados, ou prosseguir estudos no ensino superior.



O novo projeto “Gente Raiana”, no âmbito dos Contratos Locais de
Desenvolvimento Social de 4ª Geração (CLDS), foi apresentado com o objetivo de
promover a coesão social no concelho de Idanha-a-Nova.

A quarta edição do projeto tem como entidade promotora a Câmara Municipal de
Idanha-a-Nova e como entidade coordenadora local o Centro Municipal de Cultural e
Desenvolvimento (CMCD Idanha-a-Nova) de Idanha-a-Nova, devido à sua
reconhecida aptidão e experiência em projetos de intervenção social.

“As nossas políticas de desenvolvimento são destinadas a todos os cidadãos, de
forma solidária, para que todos possam ter qualidade de vida no nosso concelho”,
refere Armindo Jacinto, presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova.

O plano de ação prevê um investimento global de cerca de 492 mil euros, repartido
pelos três anos de execução do projeto, com financiamento do Instituto da
Segurança Social, por via do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego,
Portugal 2020 e da União Europeia através do Fundo Social Europeu.

A presidente do CMCD, Catarina Pereira, explica que “os projetos executados pelos
CMCD ao longos dos anos têm contribuído para a mudança na vida de muitas
pessoas, conferindo-lhes estruturação, capacitação, ferramentas sociais, entre
outras”.

O “Gente Raiana” continuará a realizar um trabalho de intervenção social, em
proximidade, articulado com os interlocutores e técnicos das entidades parceiras,
nas áreas da educação, da inclusão social, do emprego e empreendedorismo, do
envelhecimento ativo e do apoio às famílias.

Neste âmbito será desenvolvido um conjunto alargado de ações, com os diferentes
parceiros do território, nos seguintes eixos de intervenção: Emprego, formação e
qualificação (Eixo 1); Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil
(Eixo 2); e Promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa (Eixo 3).

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR AO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO

GENTE RAIANA - APRESENTAÇÃO

https://www.youtube.com/watch?v=5Pr_ek8wWjg&fbclid=IwAR3kdyf7RAV1nHWq9aDqwTtO91xFoeVjGYrEbLENJHGDjCo61AzQrA5Chl8


O Gente Raiana é um projeto de proximidade e por isso mesmo a equipa esteve no
terreno em contexto escolar, em bootcamp e em e-learning, desenvolvendo ações
com adolescentes e jovens, mas também junto daqueles que estão próximos dos
mais velhos.

Ao longo das recentes semanas deste último trimestre de 2020 foram várias as
atividades desenvolvidas presencialmente e através de plataformas digitais que
também potenciam a proximidade.

A equipa contou com a colaboração de parceiros estratégicos para implementar
estas atividades: a Escola Profissional da Raia, a Escola Superior de Gestão de
Idanha-a-Nova, o Gabinete de Formação do Centro Municipal de Cultura e
Desenvolvimento de Idanha-a-Nova, o Projeto de Inovação Social I-danha, a Rede
Integrada de Serviços, as Juntas de Freguesia e o Município de Idanha-a-Nova.
Tiveram também o contributo de técnicos especializados da Betweien e da
Proparental.

GENTE RAIANA - ATIVIDADES

7 de novembro
– Oficina “Pitch” em Bootcamp com alunos da
Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova.

20 de novembro
– Workshop sobre “sexualidade e meios
contracetivos”, realizado com alunos da Escola
Profissional da Raia de Idanha-a-Nova.



De 16 de novembro a 4 de dezembro 
– Formação para cuidadores informais com o
tema “cuidados ao idoso em tempos de
pandemia”. A formação realizou-se via E-
learning.
O objetivo foi a capacitação dos cuidadores
informais sobre os cuidados a ter na assistência
à pessoa idosa, protegendo e impedindo que
esta venha a contrair o vírus COVID 19.

14 de dezembro 
– 1º Workshop do plano de treino de
competências de empreendedorismo a
desenvolver com os alunos finalistas da Escola
Profissional da raia de Idanha-a-Nova, com o
tema “sou aquilo que comunico”, com o objetivo
de potenciar o desenvolvimento das
competências empreendedoras,
nomeadamente a comunicação verbal e não
verbal.



O Afirma-te, voltou às escolas entusiasmado e protegido!

Iniciado o ano letivo e acauteladas todas as questões de higiene e segurança, após
programação com os diversos professores e educadores, o projeto deu inicio aos
Treinos de Competências Pessoais, Sociais e Emocionais!

Este ano estão a trabalhar com os Jardins de Infância, com o Programa Gerações, na
Escola José Silvestre Ribeiro, nas turmas de 5º ano com o complemento ao Programa
Crescer a Brincar, e nas turmas de 9º e 10º ano, com o Programa Tu Decides e estão
também na EPRIN - Escola Profissional da Raia, nas turmas do 1º ano, com o
Programa Tu Decides.

Apesar das novas regras, o feedback tem sido muito bom, tanto de educadores e de
professores, mas sobretudo das crianças e jovens com quem trabalham.

AFIRMA+TE 



AÇÃO ESPAÇO COMUM 

O Projeto Afirma+te, no âmbito da sua ação Espaço Comum, proporcionou, no
passado dia 3 de dezembro, uma visita às crianças do Jardim de Infância de
Monsanto à Rádio local.

O grupo, juntamente com a educadora Isabel Baeta e as assistentes operacionais
Esmeralda e Joana, deslocou-se até às instalações da Rádio Clube de Monsanto para
conhecerem todos os engenhos e processos necessários para a emissão de um
programa de rádio.

Também neste cenário se procedeu às primeiras gravações com as crianças e com a
educadora, que marca o regresso dos programas de rádio do projeto. 

Para ouvir os programas de rádio clique aqui!

http://www.cmcd.pt/intervencao-social/afirma-te/programas-de-radio/


NOVA ESCOLA DO MUNDO RURAL

Intercâmbio Virtual

Através de uma ação do projeto Mediadores Municipais e Interculturais e em
colaboração com a CPCJ de Idanha-a-Nova, a Nova Escola do Mundo Rural, participou
num “intercâmbio virtual” com a escola Uba-Budo de São Tomé e Príncipe. 

Este encontro virtual teve como objetivo a comemoração da “Convenção sobre os direitos
da Criança” e promover um momento de partilha cultural dos dois países.

*Iniciativa realizada no âmbito do projeto Nova Escola do Mundo Rural (financiado pelo
Portugal Inovação Social, Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego, Portugal
2020 e EU – Fundo Social Europeu) e do projeto Mediadores Municipais Interculturais
(cofinanciado pelo POISE, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social
Europeu).



Consulte a nossa OFERTA FORMATIVA em:  cmcd.pt

Ou entre em contacto com o nosso Gabinete de Formação:
Tel: 277 200 010/ Telm: 968 138 067
Email: formacao@cmcd.pt

GABINETE DE FORMAÇÃO | OFERTA FORMATIVA

➡ UFCD 0403 – RELACIONAMENTO INTERPESSOAL - E-Learning

➡ UFCD 9213 - NEUROMARKETING - E-Learning

➡ Plano de Formação 2021 CMCD | Bioraia

INSCRIÇÕES ABERTAS:

http://www.cmcd.pt/formacao/oferta-formativa/
http://www.cmcd.pt/formacao/forma%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-dist%C3%A2ncia/relacoes-interpessoais-2a-edicao/
http://www.cmcd.pt/formacao/forma%C3%A7%C3%A3o-financiada/plano-de-formacao-2021-cmcd-bioraia/


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/


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


