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BEM-VINDO À NOVA IDANHA
É com grande prazer que partilho consigo a nossa estratégia para este 
município tão especial, que integra um conjunto de projetos inovadores 
e diferenciadores. Além de melhorar as condições de vida de quem cá 
vive modificarão a forma como é encarada a ruralidade e o interior de 
Portugal.

Durante muitos anos, o nosso País foi perdendo a ligação que tinha ao 
campo e o interior foi sofrendo um acentuado êxodo rumo às cidades. 

Em Idanha-a-Nova este espírito do campo perdura e é graças a ele que 
redefinimos agora o nosso posicionamento para os próximos 10 anos. 
Somos um município de base rural e é nessa ligação ao campo que 
encontramos a nossa diferenciação. Hoje reunimos as condições para 
poder oferecer uma vivência social e profissional sem comparação.

É neste contexto que gostaria de lhe dar a conhecer e, mais que isso, 
de o convidar a fazer parte deste vantajoso projeto usufruindo da 
qualidade de vida e das infindáveis oportunidades que Idanha-a-Nova 
e o campo nos proporcionam. 

Este documento tem como objetivo apresentar as ideias e iniciativas 
que estão a acontecer aqui e que fazem de Idanha, cada vez mais, o 
local ideal para si, para a sua família e para o seu negócio.

Nas próximas páginas convido-o a conhecer melhor a nova Idanha, o 
nosso espírito e a nossa visão para o futuro.

Seja bem-vindo!

Armindo Moreira Palma Jacinto
Presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova



Espaço do país historicamente escolhido para a fixação de vários povos 
europeus, Idanha-a-Nova apresenta no seu vasto território, dissemina-
do por 1.416 km2, condições únicas para o desenvolvimento sustenta-
do da região.

Sempre recusámos a ideia do “campo” como sinónimo de isolamento 
e subdesenvolvimento, como tal, Idanha é um lugar onde coabitam 
pacificamente a tradição e a modernidade. A par com o património 
cultural de Monsanto, o património histórico de Idanha-a-Velha ou 
mesmo pré-histórico de Penha Garcia, emergem vilas e aldeias munidas 
de modernas infraestruturas e inovação.

Com muito sacrifício e esforço, os idanhenses criaram ao longo do tem-
po todas as condições para o desenvolvimento, sem que esta moder-
nidade pusesse em risco a pureza natural e a tradição deste município 
histórico-cultural.

Hoje, Idanha é um local acessível e equidistante dos três mais impor-
tantes centros da Península Ibérica: Lisboa, Porto e Madrid e conta com 
uma rede rodoviária pronta a satisfazer a necessidade de qualquer ha-
bitante, investidor ou turista que nos procure.

É no campo que reside a nossa virtude e inspiração. Como tal, a quali-
dade de vida continua a ser o nosso maior trunfo. 

A NOSSA IDANHA-A-NOVA



?
O QUE ESPERAR DE IDANHA?
O reconhecimento de todo este potencial representa, não só uma gran-
de responsabilidade, mas também uma enorme motivação para fazer 
de Idanha uma referência nacional e mundial da qualidade de vida no 
campo. Uma vida no campo diferenciadora, com inovação e oportuni-
dades.

É da terra que vem a nossa identidade e é dela que provém a nossa 
inspiração e força para crescer. Assim, conjugamos a inovação de quem 
aqui tem raízes e de quem as aqui quer criar com uma intimidade única 
com a natureza.

Em Idanha encontra um ambiente fértil, estruturas e infraestruturas 
disponíveis e preparadas para o receber. É aqui que encontra o poten-
cial ilimitado para concretizar os seus projetos, formar uma família e 
usufruir de uma qualidade de vida inigualável.

Seja na criação de uma nova empresa ligada ao mundo rural, na relo-
calização do seu negócio, na transição sem problemas da cidade para o 
campo ou na fundação de uma vida melhor para si e para a sua família:

Aqui vai encontrar o lugar certo para...

RECOMEÇAR. 

RECOMEÇAR...



RECOMEÇAR 
...a vida em família

Aqui encontrará o abrigo ideal para a sua família. Um lugar onde há 
tempo, espaço e segurança para aproveitar cada momento, reforçar os 
laços que os unem e percorrer um caminho juntos.

RECOMEÇAR 
...a acreditar nos seus sonhos
 
Proporcionamos-lhe a oportunidade de voltar a acreditar que é pos-
sível concretizar o projeto que sempre sonhou, desfrutar da vida que 
sempre quis. Seja pioneiro na construção de um futuro melhor… o seu 
e o nosso. 



RECOMEÇAR 
...a ligação com o campo

Caminhe connosco na recuperação da tão esquecida ligação ao campo. 
Goze uma qualidade de vida sem igual, sem nunca perder o empreen-
dedorismo e a inovação que tem em si.

RECOMEÇAR 
...a desfrutar os prazeres da vida

Nunca é tarde! Deixe-se merecer um lugar onde tem o privilégio de 
desfrutar os simples prazeres da vida que só a natureza e o campo lhe 
proporcionam. 



RECOMEÇAR 
EM IDANHA-A-NOVA

Isto é Idanha-a-Nova,
um lugar onde todos podem aspirar a 

RECOMEÇAR!

Um município 100% disponível e preparado 
para o receber e que graças ao campo 

apresenta um sem-fim de oportunidades e 
uma excelente qualidade de vida.



OS NEGÓCIOS DO CAMPO 
Para quem quer implementar negócios 
neste concelho. Por um lado, temos os ne-
gócios ou projetos estritamente ligados ao 
campo, por outro temos negócios ou proje-
tos relacionados com o turismo e serviços 
paralelos à ruralidade ou mesmo investiga-
dores que queiram testar/implementar os 
seus estudos em Idanha ou no seu núcleo 
de empresas instaladas.

OS NOVOS IDANHENSES 
Todos os que veem Idanha-a-Nova como 
um possível local para viver e estabelecer 
a sua família mesmo não tendo ainda um 
projeto definido. Todos os que querem ini-
ciar uma nova fase mais tranquila e equili-
brada na sua vida perto da Natureza e com 
qualidade de vida. O baixo custo de vida 
comparativo com a cidade é também uma 
mais-valia.

OS IDANHENSES 
Só sai de Idanha-a-Nova quem não tem al-
ternativa. Neste sentido, este conjunto de 
projetos não visa só atrair novas pessoas, 
visa também reter, formar e dar melhores 
condições a quem já cá está. O objetivo 
principal é trazer uma nova dinâmica às vi-
das de quem habita este nosso município 
e desta forma participa ativamente no seu 
desenvolvimento.

A DIÁSPORA 
Idanha-a-Nova já teve mais de 30.000 ha-
bitantes e por certo todos, mesmo os que 
partiram, guardam um pouco das suas ori-
gens no seu coração.  Existe um espírito de 
Idanha a preservar e uma nova mentalida-
de a ser incutida. Quem saiu tem de ser um 
fã incondicional e aspirar a voltar, ou sentir 
orgulho da sua ligação com Idanha-a-Nova 
e ser seu embaixador.

IDANHA-A-NOVA É PARA SI! 
A enorme concentração demográfica existente nos centros urbanos é hoje 
incomportável e os condicionamentos que daí advêm levam a um descon-
tentamento geral. Seja pelo aumento do custo de vida (cuidados infantis, 
habitação, combustíveis, etc.), pelo distanciamento da natureza e da quali-
dade de vida, ou pela crescente falta de segurança e pelo constrangimento 
na mobilidade.

Aqui em Idanha-a-Nova sabemos que é possível conciliar o bem-estar e a 
proximidade da natureza com o empreendedorismo, a inovação e o pro-
fissionalismo. Idanha-a-Nova encontra-se em condições de oferecer uma 
fantástica qualidade de vida a quem aqui quer viver e soluções mais com-
petitivas aos empresários e empreendedores, principalmente os que estão 
ligados à ruralidade/natureza ou aos serviços de turismo.

Se faz parte de algum dos seguintes grupos, então Idanha-a-Nova é o local 
onde pode recomeçar. 
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O QUE VAI ACONTECER?
Em Idanha-a-Nova sabemos que não podemos ficar pela afirmação de 
que somos o lugar para recomeçar. Por isso, como sempre fizemos, ini-
ciamos o trabalho e começámos a construir as bases dos projetos que 
nos ajudarão a alcançar este ambicioso objetivo.

Motivados pela infindável lista de ativos e possibilidades do município, 
criámos quatro programas essenciais para garantir que quem cá está 
embarca neste projeto e que quem está fora, veja na sua chegada a 
Idanha um momento especial e duradouro.

Os empreendedores de cá e de fora ficarão entusiasmados com o pro-
grama Idanha Green Valley em que poderão contribuir para um mo-
numento empresarial histórico: o primeiro “Silicon Valley”  verde no 
mundo.

O programa Idanha Vive vai ser a base da integração de novos idanhen-
ses, resolvendo problemas da sua vida anterior e ajudando-os a con-
centrar-se na sua nova forma de ser feliz.

Como sabemos que nem todos estão preparados para uma mudan-
ça repentina, o programa Idanha Experimenta vai incentivá-lo a expe-
rimentar a vida em Idanha-a-Nova para que a sua transição seja tão 
tranquila como as nossas paisagens.

Por fim, o programa Idanha Made In vai ajudar a projetar Idanha. Que-
remos levar as suas e nossas ideias, produtos e conquistas ao resto do 
país e do mundo, valorizando o que aqui se faz e quem aqui o faz.

Apresentamos em detalhe estes quatro programas que farão de Ida-
nha-a-Nova o lugar certo para recomeçar.



IDANHA Green Valley
O Programa Idanha Green Valley é sinónimo de 
empreendedorismo em Idanha-a-Nova!  

A criação de um reconhecimento global da marca de Idanha-a-Nova 
enquanto um “Silicon Valley” verde é o objetivo principal deste progra-
ma. Revelaremos um município rural, 100% inovador e agregador de 
conhecimento, tecnologia e disponibilidade política, onde cabem todos 
os projetos empreendedores. 

Para atingir este posicionamento e reconhecimento, apresentamos 6 
projetos estruturantes que contemplarão o estudo e mapeamento de 
iniciativas de inovação rural, a criação de um Fórum Mundial da rura-
lidade, que contará com a presença dos mais relevantes empreende-
dores rurais e fará de Idanha-a-Nova o centro mundial da ruralidade 
inovadora. 

Não menos importante é a criação de um plano de apoio aos empreen-
dedores e a criação de fundos para estimular o investimento e a fixação 
de talento em Idanha-a-Nova. 

OBJETIVOS

Este programa cumprirá o objetivo de posicionar Idanha-a-Nova como 
o centro do conhecimento e inovação em assuntos relacionados com 
o campo. 

Através deste programa conseguiremos mapear e captar projetos, em-
preendedores e empresas ligadas à ruralidade com inovação e diferen-
ciação.

Desta forma estaremos a desenvolver o tecido empresarial, a criar pos-
tos de trabalho e a desenvolver a região.



IDANHA Vive
O Programa Idanha Vive é a solução para encher 
Idanha de Talento!      

É no programa Idanha Vive que se encontram os projetos relacionados 
com a vida em Idanha e com a atração direta de pessoas que comple-
mentarão o espírito dinâmico e inovador do Município.

Neste programa desenvolvemos projetos que se focam na captação de 
talento para Idanha: talento de fora, diáspora e moradores seniores. 
Serão também abrangidos projetos de formação junto do ensino supe-
rior e das escolas de Idanha-a-Nova para que se mostre aos Idanhen-
ses, os de sempre e os recém-chegados, o valor real do campo e o ativo 
que é a ruralidade. 

O Idanha Vive contém ainda projetos que envolvem a criação de um 
Kit de Informação Idanhense e um Software que testa a apetência e 
compatibilidade entre potenciais futuros habitantes e Idanha-a-Nova.

OBJETIVOS

Os objetivos são simples: criar condições para conseguir atrair e rece-
ber pessoas com talento que venham morar com as suas famílias para 
esta fantástica comunidade de Idanha-a-Nova.



IDANHA Experimenta
O Programa Idanha Experimenta vai permitir-lhe 
testar Idanha-a-Nova!     

O programa Idanha Experimenta consiste em dar a conhecer Idanha 
através de projetos que permitam e incentivem a experimentação do 
dia-a-dia, das atividades e ativos idanhenses antes da tomada de deci-
são de mudança para Idanha.

Este programa inclui projetos como a reabilitação patrimonial nas al-
deias e parque habitacional. Para assegurar o sucesso da promoção 
serão criadas Embaixadas de Campo, em que Idanhenses fora de Ida-
nha possam assumir um papel decisivo na promoção de produtos e 
atração de talento. Ações de promoção de turismo e gastronomia estão 
também pensadas neste programa que conta ainda com um campo 
de férias rural e um programa de turismo para a nova vida, em que as 
pessoas são convidadas a experimentar Idanha antes de se mudarem.

OBJETIVOS

Com base num alargado leque de projetos, queremos dar a conhecer 
o dia-a-dia de Idanha-a-Nova e permitir que os interessados o testem 
antes de tomar a decisão de mudar com a sua família ou empresa.



IDANHA Made In
O Programa Idanha Made In vai mostrar ao mundo 
o que melhor se faz em Idanha!      

É no programa Idanha Made In que se encontra toda a promoção e 
projeção da cultura, projetos e produtos feitos em Idanha-a-Nova nas 
mais diversas áreas, mas sempre focados no campo, na natureza e na 
inovação.

Este conjunto de projetos institucionais e de promoção visam colocar 
Idanha-a-Nova no mapa mental de quem procura um destino de cam-
po diferenciado. 

Neste programa apresentamos projetos sociais ligados à segurança e à 
saúde permanente e projetos que visam a sensibilização dos cidadãos 
e a partilha de conhecimentos e tradições idanhenses. 
Para que se projete o nome de Idanha-a-Nova estão também presen-
tes, neste Idanha Made In, ações de promoção junto dos media nacio-
nais e internacionais, bem como a criação de redes de comercialização 
de produtos regionais: dentro e fora de Idanha. Por fim, são também 
apresentados projetos que visam a análise e otimização dos inúmeros 
ativos existentes no município de Idanha-a-Nova.

OBJETIVOS

O objetivo deste projeto é dar a conhecer tudo o que Idanha-a-Nova 
tem de melhor, sejam produtos locais, cultura, eventos ou mesmo 
estes projetos, políticas e oportunidades que estão a ser criados.



O FUTURO EM IDANHA 
 
Temos uma visão clara: fazer de Idanha-a-Nova o centro da qualidade 
de vida, do conhecimento e da inovação rural e uma referência a seguir. 
Pretendemos tornar possível um regresso ao campo, mas um campo 
diferente, próspero, moderno e com inovação, proporcionando o aces-
so a uma vida mais equilibrada no âmbito social, ambiental e económi-
co, provida de todas as condições e comodidades.

Que este seja o lugar onde pode recomeçar, onde pode encontrar to-
das as ferramentas, apoios e vontades para que tal seja possível.

Esperamos que se sinta inspirado por esta visão de Idanha-a-Nova.
Quer esteja a recomeçar uma vida mais equilibrada e em ligação ao 
campo, um negócio próspero e inovador ou uma vida em família.

Conte connosco para o podermos apoiar, acompanhar e facilitar os 
processos de mudança, a viabilização do seu negócio e as burocracias 
usuais.

Esperamos que este recomeço se concretize e que fique por cá muitos 
anos para desfrutar desta comunidade segura, tranquila, inovadora e 
dinâmica que tanto nos diz.

Aqui esperamos por si, pela sua família e pelas suas ideias.

VENHA RECOMEÇAR EM IDANHA-A-NOVA!
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