
INFORMAÇÃO 

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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.A I-Danha – Incubadora de Inovação Social, esteve no passado dia 5 de jeneiro de
2021, na ESGIN-IPCB - Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova, a promover
uma sessão sobre “Como fazer um pitch com impacto”.

A sessão aconteceu online, ministrada pelo Professor Marco Domingues (ESE –
IPCB), para os seus alunos do 1º ano da Licenciatura em Economia Social da ESE –
IPCB, e em simultâneo para os alunos do Professor Pedro Carvalho, do 3º ano das
Licenciaturas em Gestão Comercial, Gestão Hoteleira e Gestão Turística, da ESGIN –
IPCB.

No total, contou-se com a presença de 45 alunos, estando 14 presentes no auditório
e 31 online.

A nossa incubadora, pretende assim contribuir para a capacitação destes alunos na
área do empreendedorismo e impacto social, sempre com o objetivo de captar
novas ideias e/ou projetos que possam ser desenvolvidos no nosso território.

I'DANHA, INCUBADORA DE INOVAÇÃO SOCIAL



A equipa do projeto Gente Raiana está a preparar a planificação do trabalho para o
início do próximo ano. Estiveram reunidos com alguns dos parceiros no sentido de
auscultar expetativas e avaliar necessidades emergentes, numa lógica de
complementar diferentes perspetivas e contributos multidisciplinares.

O CMCD e a equipa do projeto tem consciência que 2021 será um ano de novos
desafios que serão abraçados com otimismo pelo Gente Raiana e sua rede de
parcerias estratégicas, por forma a vir a implementar um plano de ação abrangente
que promova a coesão social e aumente o bem estar junto dos públicos-alvo que
evidenciem fragilidades mais significativas.

Em conjunto, serão criadas novas dinâmicas mobilizadoras, participativas e
inclusivas, articuladas entre os diversos interlocutores que atuam no território de
Idanha-a-Nova, fomentando estratégias de intervenção concertadas numa
intervenção de proximidade com a população.

GENTE RAIANA - PLANIFICAÇÃO 2021



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
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