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 SEMINÁRIO "POLÍTICA ALIMENTAR DA BIO-REGIÃO DE IDANHA-A-NOVA"
A construção de uma política alimentar para o concelho de Idanha-a-Nova, que integra a Rede
Internacional de Bio-Regiões, esteve em discussão num seminário que decorreu no Dia da
Alimentação, 16 de outubro.

O Seminário “Política Alimentar da Bio-Região de Idanha-a-Nova” realizou-se na Escola Superior de
Gestão de Idanha-a-Nova (ESGIN-IPCB) e reuniu especialistas e atores da comunidade idanhense,
tais como agricultores e outros produtores de alimentos, empresas agrícolas, de processamento e
distribuição alimentar, organizações de consumidores, associações culturais, instituições
particulares de solidariedade social, técnicos da autarquia e de organismos públicos
descentralizados.



“As políticas alimentares que estamos a desenvolver em Idanha visam envolver toda a
comunidade, incluindo a educativa, no sentido de implementar políticas mais sustentáveis,
mais amigas do ambiente e mais saudáveis para vivermos neste concelho uma vida longa
e com qualidade”, afirmou no seminário o presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-
Nova, Armindo Jacinto.

O autarca acrescentou que “enquanto Bio-Região, Idanha tem o desafio de promover uma
estratégia integrada de desenvolvimento do território que sensibilize para os modos de
produção sustentáveis, para o consumo de produtos locais, para os circuitos curtos de
comercialização, para a economia circular e para o combate às alterações climáticas”.

O trabalho tem sido desenvolvido com parceiros locais, regionais e nacionais e tem dado
resultados muito concretos. Um exemplo indicado neste seminário é a introdução de
refeições biológicas em cantinas do concelho. O projeto tenderá a ser alargado a mais
escolas, criando consumidores mais conscientes, mas também a lares e centros de dia.

O Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova é uma das entidades
envolvidas neste trabalho conjunto. A presidente da instituição, Catarina Pereira, considera
que o seminário veio reforçar “a criação de uma estratégia de âmbito nacional para a
promoção do desenvolvimento integrado e sustentável dos territórios rurais”. Será
determinante para a constituição de “um pacto territorial multiatores, para a promoção de
um sistema alimentar sustentável e de uma política alimentar territorial”.

Na qualidade de anfitriã do evento, Sara Brito Filipe, diretora da ESGIN, afirmou que foi
“mais uma iniciativa que coloca o concelho de Idanha-a-Nova e esta Bio-Região na senda
dos territórios inovadores e atentos às oportunidades do mercado”.

A ESGIN, ao formar jovens nas áreas da gestão, do direito e do turismo, assume “o
compromisso de sensibilizar os estudantes para as questões da sustentabilidade e da
economia circular, mas também para as potencialidades da gastronomia e do turismo no
desenvolvimento sustentável dos territórios”, salientou a diretora.

Entre os parceiros que marcaram presença neste seminário constam ainda a Actuar, a
Agrobio, a Escola Superior Agrária de Viseu, a Direção-Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural, a Amuse Bouche, a Food4Sustainability e Francisco Sarmento,
especialista em sistemas alimentares.

O Seminário “Política Alimentar da Bio-Região de Idanha-a-Nova” fez parte do projeto “Bio-
regiões: uma estratégia integrada de desenvolvimento dos territórios rurais”, cofinanciado
pelo Programa de Desenvolvimento Rural - PDR 2020, Portugal 2020 e União Europeia,
através do FEADER.

 

Fonte: Município de Idanha-a-Nova
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III TeamBuilding "Ativar Idanha" 

No dia 23 de outubro decorreu o III TeamBuilding "Ativar Idanha", dinamizado pela I-
Danha, Incubadora de Inovação Social.

Este foi um momento que reuniu 17 pessoas que, num espírito de equipa, trabalharam em
função de incrementar novas realidades e respostas assertivas para o concelho. Estas
respostas surgiram de promotores com conceções discrepantes e novas abordagens,
fundamentadas nas problemáticas encontradas na região.

Um dos objetivos deste encontro era valorizar e desenvolver parcerias entre os Projetos,
de modo a que as respostas se tornassem mais consistentes e abrangentes para as
necessidades reais. Atingimos esse objetivo de uma forma bastante participativa e
integradora com a certeza que todos estamos a contribuir para fortalecer a base para um
crescimento social, inovador, empreendedor e sustentável.

Um agradecimento a todos os Projetos presentes, alguns que já nos encontrávamos a
acompanhar, e que na sua dinamização já apresentam resultados bastante positivos, e
outros que se juntaram a nós e que apresentaram as suas ideias que, pelo seu cariz
inovador e de valor social, certamente, serão uma mais-valia.

- Espaço Aldeão
- MUDA Idanha
- Spirala Ecological Village
- Formar Cuidar 
- Pretextos da Cultura
- Cozinha com Histórias
- Alianças Co-Creativas
- Idanha Compassiva
- Promotora Maria João Afonso



Este foi um Teambuilding que permitiu trabalhar em equipa, discutir problemáticas, conhecer
possíveis parceiros, abordar temas transversais a todos e à comunidade na sua generalidade.



A I-Danha – Incubadora de Inovação Social, tem tido a possibilidade de apoiar e
acompanhar projetos de caráter inovador e diferenciador, que pretendem ser uma
resposta de inclusão social para o território.

No passado dia 20 de outubro apresentamos o “Pretextos da Cultura”, no dia da sua
primeira ação junto da comunidade.

Pretextos da Cultura é um Projeto que nasceu num encontro de Ativadores Sociais,
num Team Building realizado pela I-Danha, num momento de partilha de
experiências e discussão sobre problemas e soluções sociais.

A ideia existia, a vontade era muita, faltava entender como fazer.

A Santa Casa da Misericórdia do Rosmaninhal acarinhou esta iniciativa, as suas
promotoras não perderam o foco e contornando todas as adversidades iniciaram
esta caminhada.

No dia 20 de outubro aconteceu oficialmente a primeira ação “Chá com Histórias”,
um momento que reuniu pessoas da comunidade e utentes da Santa Casa do
Rosmaninhal num momento de partilha de histórias e tradições da localidade, bem
como a apresentação de “lenga-lengas” da autoria de uma das participantes.

I-DANHA – INCUBADORA DE INOVAÇÃO SOCIAL |
"PRETEXTOS DA CULTURA"



Este projeto visa estimular as relações intergeracionais, interpessoais, familiares e
de vizinhança; Fomentar o espírito de partilha de conhecimentos e novas
descobertas; Promover o envelhecimento ativo, com momentos de alegria e
descontração; Estimular o autoconhecimento, a criatividade e aumentar a
autoestima.

Aberto a toda a comunidade, utentes da Santa Casa da Misericórdia do Rosmaninhal
e visitantes, inicia as suas dinâmicas na localidade do Rosmaninhal com o objetivo
de vir a ser um parceiro social de dinamização e replicação de ações similares
noutras freguesias do concelho.



A I-Danha – Incubadora de Inovação Social, tem tido a possibilidade de apoiar e
acompanhar projetos de caráter inovador e diferenciador, que pretendem ser uma
resposta de inclusão social para o território.

Apresentamos o Kids Fellows- Research Lab 

TheKidsFellows – Research Group in Anthrozoology, é um grupo que tem como
objetivo explorar o valor das intervenções na natureza como estratégica terapêutica
e de promoção da saúde mental e da qualidade de vida dos jovens, promovendo as
suas competências sociais, cognitivas e emocionais.

É através do Projeto NatureHealing que tencionam aproveitar as caraterísticas
ambientais únicas da região da Beira Interior, quer o espaço natural, quer os
recursos animais, para desenvolverem os seus Programas, esperando fornecer
ferramentas para uma nova consciência ambiental. 

Com o Programa KidFELLOW, pretendem promover o desenvolvimento de
competências através das Psicoterapia com cavalos, e para tal, encontram-se a
frequentar o “Training specialists for the preparation of therapy horses for Equine
Facilitated Therapies and Activities”, um Projeto Europeu financiado pelo programa
Erasmus+, iniciado em 2020 e que até 2023, promoverá a partilha das práticas e o
desenvolvimento de ideias dos especialistas que trabalham na preparação do cavalo
utilizado nas Intervenções Assistidas por Equinos (IAE). 

Para conhecer melhor esta associação e o trabalho que desenvolve visite o site
https://www.thekidsfellows.com/

I-DANHA – INCUBADORA DE INOVAÇÃO SOCIAL | KIDS
FELLOWS- RESEARCH LAB

https://www.thekidsfellows.com/


E você já ouviu falar da Incubadora de Inovação Social, I-Danha? 

Venha conhecer-nos!

- Dinamizamos o espírito de empreendedorismo e responsabilidade social através
de ações à sua medida: Bootcamps, Roadshows, Workshops, Concursos de Ideias e
Programas de Aceleração.
- Contamos com parceiros de prestigiado conhecimento científico e académico,
como a ESGIN-IPCB e Age.comm ambos do IPCB - Politécnico de Castelo Branco,
bem como a Universidade da Beira Interior - UBI, enquanto especialistas nas mais
variadas áreas.
- Com foco ao desenvolvimento e à inovação social somos uma Incubadora
fomentadora de desafios.

Junte as suas ideias às nossas e os nossos projetos serão uma resposta com
resultados de excelência!

Investidor Social- Município de Idanha-a-Nova 
Participação- EPRIN - Escola Profissional da Raia | Muda Idanha
Financiado por- Portugal Inovação Social
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Clique aqui e fique a conhecer-nos melhor!

http://www.cmcd.pt/cmcd/not%C3%ADcias-e-eventos/idanha-video/


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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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


