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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.

Turismo
“Beira Baixa - 3 dias. 3 Experiências"
Este projeto da CIMBB tem como objetivo estruturar a oferta turística da
Beira Baixa relacionada com a natureza, a cultura e a gastronomia. A ativação
da marca realizou-se na BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, numa presença em
que se deu a conhecer a Beira Baixa.
O evento de ativação do verão da Beira Baixa, com vista à promoção do
produto turístico "Trilhos da Natureza", decorreu no dia 5 de julho, entre
as 18h00 e as 24h00, na praia Fluvial da Aldeia Ruiva, em Proença-a-Nova.

Participação na BTL
A CIMBB participou na 31ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) que
decorreu de 13 a 17 de Março. Este é o evento mais importante na área do
turismo realizado em Portugal, tendo sido visitado por cerca de 70 mil
pessoas.

Reunião com operadores turísticos
Foi a bordo do “Barco del Tajo” que a CIMBB realizou mais uma reunião de
trabalho com várias dezenas de operadores turísticos. Neste encontro, os
diferentes operadores de turismo privados da região tiveram
oportunidade não só de se dar a conhecer entre si, bem como de
contribuir com propostas para consolidar a estratégia de promoção e
dinamização do turismo no território da CIMBB. O objetivo principal passa
pela dinamização de uma estratégia de turismo sustentável e integradora
de forma a atrair mais turistas e visitantes à região da Beira Baixa.
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Educação
Território educativo em debate
“Territórios Educadores e (In)Sucesso Escolar: Examinando as
premissas, desafios, agentes e ações" foi o tema da primeira
conferência que a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB)
promoveu, no âmbito do ciclo de debates “Conversas na CIMBB”. A
iniciativa teve como oradora a professora da Universidade de Coimbra,
Sónia Ferreira e contou com a presença de várias dezenas de
professores, investigadores e técnicos afetos ao Plano de Combate ao
Insucesso Escolar.

Combate ao Insucesso Escolar
Realizou-se, no passado dia 8 de maio, nas instalações da CIMBB, mais
uma reunião de trabalho no âmbito do Plano Integrado e Inovador de
Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) com os técnicos municipais de
Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e
Vila Velha de Rodão. Foram discutidas oportunidades de colaboração e
mecanismos pedagógicos facilitadores da aprendizagem.

Sensibilização sobre stalking
A segunda conferência inserida no ciclo “Conversas na CIMBB”
debateu o tema do stalking, uma forma de violência que se caracteriza
por perseguição e assédio frequentes. A iniciativa contou com a
presença da psicóloga clínica Teresa Raquel Pinho, que contextualizou
o fenómeno do stalking, e ainda com António Manuel Ribeiro, vocalista
e fundador dos UHF, que partilhou o seu testemunho como vitima de
um mediático caso de stalking.

Floresta
Brigada de Sapadores Florestais
No âmbito das atribuições da CIMBB, foi constituída a primeira Brigada
de Sapadores Florestais, integrada por três equipas de Sapadores
Florestais.
A área de intervenção da Brigada corresponde à área territorial dos 6
municípios, que integram a CIMBB. O trabalho desta Brigada, tem sido
realizado essencialmente, no âmbito da vigilância e deteção de
incêndios, e na implementação da rede primária.

Agro-Alimentar
Valorização da Fileira do Queijo
O Programa de Valorização da Fileira do Queijo da Região Centro deu
início a uma parceria entre a CIMBB e o InovCluster – Associação do
Cluster Agroindustrial do Centro. Este projeto tem como objetivo
sustentar e alavancar a tendência crescente no mercado pela procura de
produtos agroalimentares de qualidade diferenciada, dotando a fileira
do queijo das competências e meios necessários ao aumento da
produção certificada (DOP).
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Participação em Eventos
Participação nas principais Feiras da Região
A CIMBB marcou presença nas principais feiras da
região, numa estratégia de divulgação e promoção
da Beira Baixa, dando a conhecer o que de melhor o
território tem para oferecer aos seus visitantes.
Neste âmbito, a CIMBB esteve presente na Feira
Sabores de Perdição (Castelo Branco), na Festa do
Município de Proença-a-Nova, na Feira Sabores do
Tejo (Vila Velha de Ródão), na Feira Raiana (Idanha-a-Nova, na Feira Terras do Lince (Penamacor) e na Feira
do Pinhal (Oleiros).

Feira Sabores de Perdição 2019 | Castelo Branco

Feira Sabores do Tejo 2019 | V.V.Ródão

Festa do Município de Proença-a-Nova 2019

Feira Terras do Lince 2019 | Penamacor

XXIII Feira Raiana 2019 | Idanha-a-Nova

XIX Feira do Pinhal 2019 | Oleiros

Eventos 2019
Castelo Branco
- Natal Branco, 1 dezembro a 1 janeiro
- Noite Mágica 360º, 31 dezembro
Idanha-a-Nova
i-Danha Food Lab - Monsanto, 8 a 10 de novembro
- Fora do Lugar – Festival Internacional de Músicas
Antigas, 22 de novembro a 7 de dezembro

Oleiros
- Mostra do Medronho e da Castanha, 1 a 3 de
novembro
- Escalada gratuita, 17/8; 21/9; 19/10; 16/11 e 21/12 –
3.º sábado de cada mês – das 10H-13H
Proença-a-Nova
- Campeonato Mundial de Motonáutica, F2
Powerboat World Circuit, 7 e 8 de setembro
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Sunset Party

Sunset promove a Beira Baixa com nova APP
A CIMBB realizou o EcoEvento Sunset Party "à Beira d'Água", na Praia Fluvial de Aldeia Ruiva, em Proença-a-Nova.
A iniciativa contou com a presença de centenas de pessoas que se quiseram associar a este evento com vista à promoção do verão
na Beira Baixa. O evento teve uma programação muito animada e diversificada incluindo showcooking com especialidades da
região, animação musical a cargo dos Dj's Paulino Coelho, Merche Romero e Fernando Alvim, e animação infantil com vários
animadores e personagens, insufláveis e pinturas faciais que fizeram as delícias dos mais novos. Como convidados especiais
marcaram ainda presença Rita Ferro Rodrigues e Rui Unas.
No decorrer do evento foi ainda lançada a nova aplicação móvel desenvolvida pela CIMBB «Visit Beira Baixa» onde é possível
explorar de forma rápida e intuitiva o que de melhor oferecem os 6 municípios que constituem a CIMBB em áreas como Natureza,
Cultura, Alojamento e Gastronomia. Contém ainda múltiplas experiências a realizar nestes municípios que vão desde caminhadas e
passeios de cycling a experiências ao ar livre e aventura ou passeios náuticos. Tudo reunido numa App que já está disponível para
descarregar para Android e IOS.
“À Beira d'Água” foi uma iniciativa integrada no projeto “Beira Baixa: 3 Dias, 3 Experiências”, cofinanciado pelo Centro2020,
Portugal2020 e União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Será a primeira de várias iniciativas que a
CIMBB pretende levar a cabo no território durante os próximos meses.

