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Missão
A CIMBB tem como missão
promover, otimizar e defender os
interesses comuns dos municípios
associados (Castelo Branco,
Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila
Velha de Ródão), bem como dos
agentes do território, estimulando
o desenvolvimento integrado e
coletivo, valorizando parcerias,
criando sinergias e maximizando
resultados. Com isso pretende-se
promover estratégias que
resultem na melhoria da qualidade
de vida e no desenvolvimento
sustentado da região.
Com esta newsletter a CIMBB
pretende dar a conhecer
notícias, medidas e projetos em
curso, eventos, participações e
parcerias institucionais. O
objetivo é a divulgação de
informação relevante no âmbito
da sua atuação.

Destaque
Beira Baixa ganha Prémio Ibérico de Turismo
Foi um dos grandes momentos de 2019 e vem reconhecer que estamos no
caminho certo! A Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB)
recebeu, no passado dia 3 de dezembro, o Prémio de Melhor Iniciativa
Turística Inovadora, atribuído pelo Cluster de Turismo da Extremadura.
O prémio foi entregue por Francisco Martin Simón, Diretor Geral de
Turismo da Junta de Extremadura, e Jesus Vinuales, Presidente do Cluster
de Turismo de Extremadura, numa cerimónia que decorreu no Hotel V
Centenario, em Cáceres.
Este prémio Ibérico é o mais importante galardão atribuído anualmente
por aquele cluster espanhol. A escolha da CIMBB foi unânime no seio do
Conselho de Administração do Grupo de Negócios Inovadores e
fundamentada pela criação de novos produtos turísticos, pelas últimas
campanhas de promoção de turismo levadas a cabo em Espanha e em
Portugal, e pela construção de pontes no território da raia hispanoportuguesa que liga a Extremadura à Beira Baixa.
Luís Pereira, Presidente da CIMBB, mostrou-se satisfeito pela “atribuição de uma
distinção, que muito nos orgulha. Trata-se de um reconhecimento importante,
por parte de um organismo do país vizinho, do trabalho que a Comunidade
Intermunicipal da Beira Baixa está a desenvolver no âmbito do turismo”.
Refira-se que, desde 2019, a CIMBB tem promovido um conjunto
significativo de eventos ligados ao setor do turismo com o projeto “Beira
Baixa 3 Dias, 3 Experiências”, que pretende estruturar toda a oferta turística
da Beira Baixa, aprofundando também a cooperação transfronteiriça.
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Turismo
CIMBB promove Natal da Beira Baixa
A CIMBB realizou na época natalícia uma blog trip com o objetivo de valorizar
e dar a conhecer a tradição secular e transversal do Madeiro na Beira Baixa. Os
vários bloggers presentes assistiram ao transporte e montagem do maior
madeiro de Portugal, em Penamacor, visitaram ainda o “Natal Branco” em
Castelo Branco, e assistiram a um concerto de Natal pelo Coro Misto da Beira
Interior, dirigido pelo Maestro Luís Cipriano, no Convento de Santo António,
em Penamacor.
Esta blog trip fez parte do projeto da CIMBB “Beira Baixa: 3 Dias 3
Experiências” que visa promover o turismo no território da Beira Baixa,
cofinanciado pelo Centro2020, Portugal 2020 e União Europeia através do
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

Azeite da Beira Baixa valorizado pela CIMBB
O azeite da Beira Baixa DOP esteve no centro de uma atividade de divulgação
e valorização promovida pela CIMBB, que decorreu de 22 a 24 de novembro
de 2019 no concelho de Idanha-a-Nova.
O momento foi partilhado com jornalistas e bloggers nacionais e espanhóis,
com visitas ao Lagar da Quinta da Nora, em Proença-a-Velha, e Cooperativa
CoopAgrool – SAIPOL, no Ladoeiro. Os participantes tiveram a oportunidade
de experimentar a apanha da azeitona e realizar provas cegas de azeite, mas
também de assistir à moagem e à produção daquele produto.

Programa transfronteiriço de Hosted Buyers na Beira Baixa
A CIMBB levou a cabo, em novembro de 2019, um programa transfronteiriço
de contacto comercial entre agentes privados da Beira Baixa e agências de
viagens ibéricas, com vista ao fomento de parcerias comerciais capazes de
fortalecer e potenciar a Beira Baixa enquanto destino turístico.
O Programa de Hosted Buyers contou com a presença de 13 agências de
viagens portuguesas, provindas de diversas zonas, e ainda de 14 agências
espanholas, que vieram conhecer in loco novas ofertas para integrarem nos
seus pacotes turísticos. Após uma breve apresentação da Beira Baixa, a CIMBB
deu início às reuniões comerciais, proporcionando uma excelente
oportunidade de negociação da oferta turística da Beira Baixa.

CIMBB acolhe a primeira conferência da região Centro
dedicada ao turismo acessível
O “Turismo Acessível e Inclusivo” foi o tema da terceira conferência promovida
pela Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB), inserida no ciclo
designado de “Conversas na CIMBB”, que decorreu no passado dia 31 de
outubro na Biblioteca Municipal de Castelo Branco, em colaboração estreita
com a Accessible Portugal e o Turismo Centro de Portugal.
Representantes de vários municípios, entidades privadas e públicas,
entidades do terceiro setor e alunos de Turismo encheram o auditório da
Biblioteca para ouvir na primeira pessoa o relato de vários convidados com
limitações (motora, visual, auditiva e intelectual) que abordaram as suas
necessidades especiais enquanto turistas de Portugal e do Mundo. Seguiu-se
o workshop de trabalho em rede e no final foram apresentadas as conclusões
que nos permitirão ter um destino turístico melhor preparado para receber
todas as pessoas, independentemente das suas capacidades funcionais.
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Cultura

Cultura ao longo de todo o ano
As iniciativas culturais a desenvolver no âmbito do projeto “Beira Baixa
Cultural”, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa,
ofereceram em 2019 inúmeros motivos para visitar o território da Beira Baixa. A
região apresenta para além dos seus atrativos turísticos um programa cultural
diverso que torna possível participar em ateliês temáticos, visitas guiadas,
festivais de música e visitar exposições, com destaque para a exposição “Beira
Baixa sob Perspetiva”.
O projeto 'Beira Baixa Cultural' é cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020
e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional,
com objetivo de criar animação cultural que promova a visitação do território e
promoção da sua identidade, da sua comunidade e da sua cultura.

Educação
Planeamento da Rede Educativa e Formação Profissional
A CIMBB, em estreita colaboração com o Instituto Politécnico de Castelo
Branco (IPCB), realizou, no passado dia 8 de outubro, uma reunião de trabalho
no âmbito do planeamento da rede educativa e formação profissional.
Neste encontro foi possível ouvir os empregadores de diferentes áreas de
atividade, e outros stakeholders locais, de forma a identificar as áreas e saídas
profissionais prioritárias.
Este foi o primeiro de vários encontros que a CIMBB, em articulação com o IPCB
pretendem realizar nos seis concelhos correspondentes à sub-região da Beira Baixa.

CIMBB promove saúde emocional para crianças
A CIMBB está a implementar o Programa “Amigos do Ziki” em várias
instituições escolares da região. Trata-se de um programa de promoção da
saúde emocional que procura desenvolver, de forma precoce, um conjunto de
capacidades e competências que permitem às crianças lidar com as situações
mais difíceis com que podem deparar-se ao longo da vida, como é o caso da
mudança, a perda e a separação. O programa é reconhecido pela Organização
Mundial de Saúde como boa prática na área do bem-estar emocional.

Ambiente
1º lugar em candidatura ao Fundo Ambiental
Entre 66 candidaturas submetidas por várias entidades públicas ao Fundo
Ambiental (para uma dotação global de 1 milhão de euros), apenas 6 candidaturas
foram aprovadas e a CIMBB viu a sua candidatura aprovada em primeiro lugar.
O Projeto da CIMBB será apoiado com a dotação máxima prevista no aviso do
Fundo Ambiental (cerca de 200 mil euros) e contempla medidas físicas de
adaptação às alterações climáticas com impacto direto no território da Beira
Baixa. Focaliza-se numa área vital para a região - os Recursos Hídricos - devido à
importância que assumem na redução das vulnerabilidades do território, bem
como do seu papel para a competitividade e sustentabilidade regional.

APP Visit Beira Baixa com mais de 700 downloads
A aplicação móvel “Visit Beira Baixa”, desenvolvida pela Comunidade
Intermunicipal da Beira Baixa, atingiu já mais de 700 downloads.
A app foi lançada a 5 de julho no âmbito da Estratégia “Beira Baixa: 3 Dias. 3
Experiências” e pretende reforçar a visibilidade e notoriedade turística da Beira
Baixa. A maioria dos downloads ocorreu em Portugal, tendo sido registados
também em Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, entre outros países.
Com a “Visit Beira Baixa”, os seus utilizadores podem aceder a múltiplas
experiências e explorar os seis concelhos da CIMBB, ficando a conhecer o que
de melhor estes têm para oferecer, para preparar da melhor forma um eventual
passeio ou visita ao coração da Península Ibérica. Natureza, cultura,
gastronomia, alojamentos, eventos e experiências tudo reunido numa
aplicação móvel, disponível em português e espanhol.
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