
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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No âmbito das ações desenvolvidas pela I-Danha, Incubadora de Inovação Social,
foi realizado, no dia 5 de março, mais um Roadshow. Direcionado para um público
jovem e no sentido de despertarmos o espírito do empreendedorismo social,
estivemos presentes e em debate sobre várias temáticas da Inovação Social, com as
turmas de 4º ano da Licenciatura de Fisiologia Clínica, Licenciatura de Fisioterapia e
Seminário de Envelhecimento, Território e Participação Social do Mestrado em
Gerontologia Social, do IPCB - Politécnico de Castelo Branco, tendo contado com a
presença online de 51 participantes.
Um agradecimento especial ao IPCB, nosso parceiro, bem como a todos os
Professores que facilitaram este encontro, um encontro que no espírito das boas e
favoráveis parcerias é valorizado e gratificante para a nossa Incubadora.
Aproveitamos para comunicar que está, para muito breve, a abertura do Concurso
de Ideias, no qual contamos ter como participantes possíveis empreendedores com
ideias diferenciadas, inovadoras e potenciadoras de desenvolvimento social para o
nosso território da Beira Baixa.

I'DANHA, INCUBADORA DE INOVAÇÃO SOCIAL

https://www.facebook.com/ipcb.pt/?__cft__[0]=AZV5cLl6J_D9lPpqftwffdiciXrprMG7-AVwTW_hTB-Cm7qvqdUq3jTi3n0tXm6pgnLyttxY7uaD8bqJBGZ_JzDv9PsAVXWon75V5kD7WZ4KowrHzg-pt9NxzUymdNFBhslEd40ibkw2gR4BMnnmovLD6hf9LVDY7riGEeoD1vDAs9QZy9-nWxlmcZp0aK5bm0U&__tn__=kK-R


 Abertura de Concurso de Ideias de Projetos de Inovação Social

A I-Danha, Incubadora de Inovação Social, lança o desafio, através de um
Concurso de Ideias, a todos aqueles que tenham uma ideia ou um projeto
diferenciador e inovador, e que gostassem de desenvolvê-lo enveredando na área
do empreendedorismo social.
A base para este Concurso é muito simples: basta que a sua ideia seja passível de
dar resposta a um problema social, que seja diferenciado, que tenha uma
fundamentação baseada nas necessidades reais e que estimule ao desenvolvimento
ativo e coletivo.
A sua ideia/projeto poderá ter, neste concurso, o papel de despertar e dinamizar os
comportamentos sociais da nossa região.

Contamos com a sua inscrição! 

 Mais Informações e Inscrições aqui: www.cmcd.pt/concursodeideias

I'DANHA, INCUBADORA DE INOVAÇÃO SOCIAL

http://www.cmcd.pt/cmcd/not%C3%ADcias-e-eventos/concurso-de-ideias-idanha/?fbclid=IwAR1TaB7VSrDzok1ksbDPAXt6-AEfjfSF1MkoRbLjASPZJFJRzDxlc5wwscw


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/


O Projeto Afirma+te já regressou às escolas! 

Com o retorno do ensino presencial no pré-escolar e no 1º ciclo, o Projeto Afirma-te
retomou as suas atividades em sala de aula.
Já realizámos sessões presenciais do Treino de Competências do Projeto Sarilhos do
Amarelo com as turmas do 1º ciclo com quem trabalhamos, depois de termos
mantido e realizado algumas sessões à distância!
Já em abril retomaremos as nossas atividades com os Jardins de Infância, sempre
com o mesmo entusiasmo!
Agradecemos e elogiamos o empenho de todos os professores, educadores, pais e
encarregados de educação e principalmente de todas as crianças e jovens que,
mesmo em ensino à distância e com mais dificuldades, se mantiveram participativos
e motivados para connosco continuarem a trabalhar!

PROJETO AFIRMA-TE

https://www.facebook.com/Afirmate-275486142621483/?__cft__[0]=AZU2XCthE91qlfO2rsBQzi6qScwOcptDihGl8bvJzeTQkI8ltzHErXUE8pj3JGTj6qNxBs8oy6qjf-wpOXmdnhuCvCp6hdbXh1JvsBc_SBFZVTVsHhy52TRIxRV31tmaKRcRgykZqGq406S6_xcM-Dcbets0AkDfiB5dH0Nnhf8EIN_Vc1OCeBA26lrpl6pKSXY&__tn__=kK-R


No passado dia 18 de março de 2021, pelas 17h00, foi inaugurado o “Forno
Tradicional Pascoal”, em Penha Garcia, pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal,
Eng. Armindo Jacinto e pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. Raul Antunes.
O evento contou, também, com a presença do nosso Gabinete de Apoio ao
Empreendedorismo, responsável pela elaboração e submissão da candidatura, do
Sr. Bruno Pascoal e família, ao Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao
Emprego, cofinanciada pelo Centro2020, com o respetivo acompanhamento técnico,
durante a execução e implementação do projeto, até à reta final.
Este é mais um projeto que muito nos enche de orgulho, resta-nos, agora, felicitar a
família Pascoal, em particular o promotor do projeto, fazendo votos de muita Saúde
e Sorte para que o negócio prospere e seja um autêntico sucesso.

GABINETE DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO |
PROJETOS & CANDIDATURAS

https://www.facebook.com/armindo.jacinto?__cft__[0]=AZVssP1stB4QIEenFMmO2lyOcdT5N-VyJAleI3B9IEX1Z3TywtB_1WlP8rCA_ynkpeQGKMWu9SZea_SzKFdFtr9kDUwDrKW6dg93hw__WfhlSSf3Y7T_8nWm2-aG9KWLQrlFVntfPwEGW0qLkN98f8bGuflyLcbAMIsge2WUdqqxMMntN38nES8d6_qJQLaILxqeyDBwGBjn31qTsTyRXZ6PdqColBLs7zrhnAZFRbn4Tw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/Centro2020/?__cft__[0]=AZVssP1stB4QIEenFMmO2lyOcdT5N-VyJAleI3B9IEX1Z3TywtB_1WlP8rCA_ynkpeQGKMWu9SZea_SzKFdFtr9kDUwDrKW6dg93hw__WfhlSSf3Y7T_8nWm2-aG9KWLQrlFVntfPwEGW0qLkN98f8bGuflyLcbAMIsge2WUdqqxMMntN38nES8d6_qJQLaILxqeyDBwGBjn31qTsTyRXZ6PdqColBLs7zrhnAZFRbn4Tw&__tn__=kK-R


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/


Iniciou dia 2 de março a ação “Gestão da Empresa Agrícola” (UFCD 2889) em
regime E-Learning.

Iniciou dia 8 de março a ação “Teletrabalho” (UFCD 10759) com um grupo da
Figueira da Foz.

Formações a decorrer:

Esta ação decorre de 08 a 26 de abril de 2021, em regime e-learning, contando com
a presença de 21 formandos.

GABINETE DE FORMAÇÃO



Iniciou no dia 10 do presente mês a ação UFCD 10759 - Teletrabalho

Encontra-se a decorrer a ação de formação “Velhice – ciclo vital e aspetos sociais”
(UFCD 3536) com formandos da Figueira da Foz.

*Formação Modular para Empregados e Desempregados de Curta Duração

Esta ação decorre de 12 de março a 06 de maio 2021, em regime e-learning,
contando com a presença de 18 formandos.



Inscrições Abertas:



NOVA ESCOLA DO MUNDO RURAL

No âmbito da Nova Escola do Mundo Rural, no dia 12 de março, decorreu, o workshop “Ler + dá
saúde”, dinamizado pela enfermeira/encarregada de educação Ângela.

Nesta fase, a Nova Escola do Mundo Rural é considerada escola de acolhimento e, por isso,
todas as atividades são organizadas de forma a abranger tanto as crianças que estão em regime
presencial como as que estão no regime à distância.

 

WORKSHOPS

Também no âmbito da Nova Escola do Mundo Rural, decorreram, nos dias 3 e 30 de março,
duas sessões do workshop “Ginástica com saúde”, dinamizado pela Albigym.

.

https://www.facebook.com/albigymginastica/?__cft__[0]=AZUu1qKVhOC3HbPblgJXOt62HpUpiWVefND9HgRGNcWDra2wIdxzkxG157uOi30KhMWGy8SvqMbVMNlE3kd05IibZ-JwDPk3pE6fFHvmxmLq1EexmtpSFHa0UG-LKVHySD0o2SWrPP75oxE54uxjiriEBcYKUO9fcKLNewx7DsB17Fpb7QG7eMHDGLglEDtimQA&__tn__=kK-R
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