
NEWSLETTER

A xradio.pt emitiu, em Idanha-a-Nova, no Hotel Estrela da Idanha, no dia 28 de agosto, o
primeiro programa "Destinos de Portugal". 
O CMCD foi uma das entidades presentes neste evento, tendo sido representado pela
Presidente da Direção, Dra. Catarina Pereira.
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https://www.facebook.com/watch/?v=1436980563174767&extid=y28xQuAMmoHOON2G
https://www.facebook.com/xradio.pt/


O Projeto Afirma+te promoveu nos passados dias 11 e 14 de setembro uma
atividade de Robótica e Drones para os ATL's do concelho.
A atividade ficou a cargo do professor Paulo Moreira Vinhas, que iniciou a sessão
com uma pequena explicação / demonstração sobre robótica e mostra de um drone.
Após isso, as crianças puderam pilotar um mini-drone e telecomandar um carro
todo-o-terreno num percurso pré-definido.
Esta atividade permitiu às crianças ter contacto com este tipo de objetos e de
tecnologia, muitas delas pela primeira vez!
A experiência conseguiu arrancar muitos sorrisos e expressões de entusiasmo!

AFIRMA-TE



I-DANHA - INCUBADORA DE INOVAÇÃO SOCIAL

A I-Danha -Incubadora de Inovação Social, é uma iniciativa que visa a identificação
de respostas concretas a problemas sociais, através do desenvolvimento de um
ecossistema de empreendedorismo e inovação social.

Tem como intuito incentivar o surgimento de ideias e projetos na região da Beira
Baixa e que permitam responder aos problemas decorrentes do despovoamento e
desertificação, nomeadamente nas áreas: saúde, ambiente e cultura.

Neste sentido, a I-DANHA, apresenta o Laboratório de Ideias onde  se desenvolvem e
maturam ideias, com potencialidade para se tornarem projetos inovadores.

Se tem um projeto ou uma ideia que ajude a combater problemas sociais, venha ter
connosco, ou contacte-nos para o seguinte e-mail: i.danha.cmcd@gmail.com



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/


GABINETE DE FORMAÇÃO | OFERTA FORMATIVA



Consulte a nossa Oferta Formativa em:  cmcd.pt

http://www.cmcd.pt/formacao/oferta-formativa/


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


