
Tendo em conta as Novas Medidas de Combate à Pandemia COVID-19 anunciadas no
passado dia 21 de janeiro de 2021, a FORMAÇÃO PRESENCIAL encontra-se suspensa.

 
-Comunicado do Conselho de Ministros de 21 de janeiro de 2021 

-Decreto n.º 3-C/2021
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Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova & Instituto
Politécnico de Castelo Branco

Foi assinado um Protocolo de Cooperação entre o Centro Municipal de Cultura e
Desenvolvimento (CMCD) e o IPCB - Politécnico de Castelo Branco.

Este é um Protocolo que visa e formaliza um trabalho de parceria de valor
acrescentado para o desenvolvimento da região e cujo objetivo se estabelece na
implementação de uma estratégia de ação adaptada à realidade territorial.

Em conjunto objetivamos a promoção e a gestão de atividades de cariz social e de
inovação social, sustentado em iniciativas integradas e diferenciadoras que
potenciem o progresso, o empreendedorismo, a cultura, a economia e as várias
vertentes inerentes à área social.

Os signatários numa perspetiva de progresso sustentável assumem um
compromisso de cooperação e de responsabilidade cívica.

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO



I-Danha conta com um valorizado Painel de Experts para apoio aos seus
Projetos de Inovação Social.

A Incubadora de Inovação Social de Idanha-a-Nova no âmbito das suas ações, que
visam a promoção do empreendedorismo, o estímulo ao desenvolvimento e a
implementação de projetos inovadores e relevantes para o progresso do território,
estabeleceu formalmente um contrato com o IPCB - Politécnico de Castelo Branco,
através do Age.Comm e da ESGIN-IPCB, e com a Universidade da Beira Interior -
UBI , que permite termos adjacente ao nosso trabalho um Painel de Experts que
estará a acompanhar diretamente os nossos projetos.

Este Painel de Experts oferecerá um elevado suporte por parte de 5 especialistas
de diferentes áreas, e que farão parte integrante aquando da realização do nosso
Concurso de Ideias, bem como potenciarão o acompanhamento diferenciado aos
projetos desde a sua fase de Ideia até à sua fase de Implementação.

Esta cooperação terá um relevante interesse para a I-Danha, para os seus parceiros,
mas sobretudo para todos os que pretendem avançar com ideias que visem
desenvolver uma resposta integrada e estratégica para os reais e atuais problemas
identificados.

I'DANHA, INCUBADORA DE INOVAÇÃO SOCIAL



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

I'DANHA, INCUBADORA DE INOVAÇÃO SOCIAL

Clique aqui e fique a conhecer-nos melhor!

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


Idanha-a-Nova, a primeira Bio-Região de Portugal, esteve representada na BIOFACH
2021, a maior feira internacional do sector biológico, na Alemanha, que este ano
decorreu de 17 a 19 de fevereiro em formato digital.

O Município de Idanha-a-Nova integrou a presença portuguesa na Biofach, sob a
marca Portugal Organic, organizada pelo Centro Municipal de Cultura e
Desenvolvimento, em parceria com o Município de Idanha-a-Nova, numa ação
conjunta para aprofundar estratégias de qualificação e internacionalização do tecido
empresarial e produtivo.

A participação organizada por Idanha-a-Nova privilegiou, uma vez mais, a
cooperação nacional, levando Portugal inteiro à Biofach, em particular os territórios
de baixa densidade, para mostrar ao mundo a força e a diversidade do sector
biológico no nosso país, que está em grande expansão.

Durante três dias, estiveram representados sob a marca Portugal Organic vários
produtos biológicos, tais como carne, azeite, vinho, cosméticos, figo da índia,
hambúrgueres vegetarianos/veganos, queijo, manteiga, bolachas e biscoitos, e até
chocolate feito com alfarroba.

A Biofach ofereceu possibilidades digitais de intercâmbio e diálogo entre
profissionais do sector biológico, apresentação de empresas, acesso às novidades
do mercado, contactos e oportunidades de negócio.

Com esta participação, o Município promoveu no mercado internacional a Bio-
Região de Idanha-a-Nova, enquanto território que impulsiona modelos de
agricultura sustentável e está alinhado com os objetivos da Europa em matéria de
ambiente.

Fonte: Município de Idanha-a-Nova

IDANHA PROMOVE PRODUTOS DA BIO-REGIÃO EM EDIÇÃO
DIGITAL DA BIOFACH



O Projeto Gente Raiana – CLDS 4G realizou atividades de treino de competências de
empreendedorismo com os alunos da Escola Profissional da Raia de Idanha-a-
Nova (EPRIN) a 24 de fevereiro 2021. Com a colaboração da Dra. Catarina
Constantino da Betweien, foram trabalhados conteúdos relacionados com a
‘Comunicação em Público’, numa sessão à distância via plataforma do Classroom,
tendo participado jovens estudantes finalistas dos cursos de Desporto, Cozinha &
Restauração e Apoio à Infância. A sessão foi bastante participativa e dinâmica, tendo
resultado num feedback positivo por parte da avaliação dos alunos da Escola
Profissional da Raia.

O Gente Raiana cumpriu desta forma os objetivos de mais uma etapa da
intervenção, propostos no âmbito do Eixo 1 da intervenção prevista conforme
planificada.

GENTE RAIANA



Iniciou no passado dia 27 de janeiro a ação "Neuromarketing"

Iniciou no passado dia 1 de fevereiro a ação "Primeiros Socorros Psicológicos"

Formações a decorrer:

*Formação Modular para Empregados e Desempregados de Curta Duração

➡ Continuamos a valorizar o seu conhecimento!

 Consulte a nossa Oferta Formativa em www.cmcd.pt

GABINETE DE FORMAÇÃO

http://www.cmcd.pt/


O Gabinete de Formação retomou, no dia 18 de fevereiro de 2021, o percurso
formativo constituído pelas UFCD 0626 - Posto de Trabalho – Organização e Gestão
(25h), UFCD 0633 - Comunicação Empresarial – presencial e telefónica (50h) e UFCD
0632 - Acolhimento e encaminhamento (50h).

O percurso iniciou em 19 de janeiro, em regime presencial, na freguesia de Caria e
dadas as circunstâncias foi retomado na modalidade de formação à distância, com
sessões síncronas.

Este percurso com duração total de 125 horas e é constituído por 16 formandos
desempregados há mais de um ano.

FORMAÇÃO MODULAR PARA DLD 



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


