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GENTE RAIANA
No âmbito da Semana da Interculturalidade | Núcleo
Distrital de Castelo Branco da EAPN Portugal, promovida
pela EAPN Portugal, em parceria com o CLDS 4G Covilhã, CLDS 4G Fundão, CLDS 4G - Penamacor
Inclusivo e CLDS4G Vila Velha de Ródão, aos quais o
CLDS 4G de Idanha-a-Nova - Gente Raiana - também se
associou, promoveu-se a participação de pessoas idosas
e da comunidade estrangeira e ainda de crianças e
jovens, tendo resultado nesta recolha de Contos Infantis e
Tradicionais compilados no e-book " As Cores do Mundo".

GENTE RAIANA
No âmbito da Semana da Interculturalidade | Núcleo Distrital de Castelo Branco da
EAPN Portugal organizada pela EAPN Portugal (Rede Europeia Anti-Pobreza) que
está a decorrer a nível nacional, o Projeto CLDS 4G - Gente Raiana promoveu
diversas iniciativas em conjunto com alguns parceiros locais:
-Divulgação de poemas tradicionais de São Tomé e Príncipe, lidos por alunas da
EPRIN - Escola Profissional da Raia;
-Desfile de trajes tradicionais, com a participação de alunas da EPRIN - Escola
Profissional da Raia;
-Prática de jogos tradicionais africanos, por alunos da EPRIN - Escola Profissional da
Raia;
-Confeção de pratos típicos da gastronomia de São Tomé e Príncipe.
A concretização e o sucesso destas atividades foram possíveis graças ao empenho
dos alunos e professores da EPRIN.
Estas iniciativas envolveram o CLDS 4G - Gente Raiana do Concelho de Idanha-aNova, enquanto entidade coordenadora das seguintes parcerias ativas, sem as quais
estas atividades não teriam sido possíveis: em primeiro lugar a EPRIN - Escola
Profissional da Raia e também a Casa Do Benfica Idanha A Nova, com a promoção
institucional do Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova
(CMCD).

➡Vídeos no canal da EAPN Portugal aqui:

https://youtube.com/playlist...

I'DANHA, INCUBADORA DE INOVAÇÃO SOCIAL
I-DANHA - Incubadora de Inovação Social | Workshops
No âmbito do Concurso de Ideias de promovido pela I-Danha - Incubadora de
Inovação Social, realizou-se no dia 6 de abril, o Workshop: Desenvolvimento do
Pensamento Criativo, ministrado pelo Professor Marco Domingues do IPCB Politécnico de Castelo Branco, e com a presença de 12 participantes.
Foi um momento de boas aprendizagens acerca do Pensamento Divergente e
Convergente, através de diversos desafios lançados aos participantes de forma a
estimular a sua criatividade, num ambiente descontraído e dinâmico.

I-DANHA - Incubadora de Inovação Social | Workshops
No âmbito do Concurso de Ideias promovido pela I-Danha - Incubadora de Inovação
Social, realizou-se no dia 7 de abril, o Workshop: Mind, Skill & Tool Set, ministrado
pela Tânia Carvalho da Inhervoice, e contou-se com a presença de 12 participantes.
Foi um momento para se explorar os 3 níveis de conhecimento necessários para se
conduzir um projeto e prosperar: Desbloquear a mentalidade; Desenvolver
habilidades e capacidades; Obter e saber usar ferramentas que acrescentem valor
aos projetos.

I'DANHA, INCUBADORA DE INOVAÇÃO SOCIAL
I-Danha, Incubadora de Inovação Social | Roadshow
No âmbito das ações desenvolvidas pela I-Danha, Incubadora de Inovação Social, foi
realizado ontem, dia 13 de abril, mais um Roadshow.
Estivemos a apresentar o trabalho desenvolvido pela nossa Incubadora e em debate
sobre várias temáticas da Inovação Social, com a turma de Mestrado em
Empreendedorismo e Inovação Social da Universidade da Beira Interior - UBI, na
aula de Modelos de Empreendedorismo Social.
Um agradecimento especial à Vice-Reitora, Drª Anabela Dinis, que facilitou este
encontro, que no espírito das boas e favoráveis parcerias foi muito gratificante para
a nossa Incubadora.

I-DANHA - Incubadora de Inovação Social | Workshops
No âmbito do Concurso de Ideias promovido pela I-Danha - Incubadora de Inovação
Social, realizou-se no dia 26 de abril, o Workshop: Desenho de Negócio, ministrado
pelo Professor Pedro Carvalho da ESGIN-IPCB, e onde estiveram presentes 15
participantes, que representavam as 10 ideias de projetos a Concurso.
Foi uma sessão para desenvolver o processo de identificação e utilização de
recursos, competências e estratégias necessárias para clarificar as atividades e os
processos inerentes a cada ideia de projeto.

I'DANHA, INCUBADORA DE INOVAÇÃO SOCIAL
I-DANHA - Incubadora de Inovação Social | Workshops
No âmbito do Concurso de Ideias promovido pela I-Danha - Incubadora de Inovação
Social, realizou-se no dia 26 de abril, o Workshop: Desenho de Negócio, ministrado
pelo Professor Pedro Carvalho da ESGIN-IPCB, e onde estiveram presentes 15
participantes, que representavam as 10 ideias de projetos a Concurso.
Foi uma sessão para desenvolver o processo de identificação
e utilização de recursos, competências e estratégias necessárias para clarificar as
atividades e os processos inerentes a cada ideia de projeto.

I-DANHA - Incubadora de Inovação Social | Workshops
No âmbito do Concurso de Ideias promovido pela I-Danha - Incubadora de Inovação
Social, realizou-se no dia 28 de abril, o Workshop: "Como fazer um Pitch", ministrado
pelo Professor Marco Domingues do IPCB - Politécnico de Castelo Branco e
Age.Comm - Comunidades Envelhecidas Funcionais, e onde estiveram presentes 15
participantes, que representavam as 10 ideias de projetos a Concurso.
Foi uma sessão para desenvolver o processo de elaboração de um Pitch, como
utilizar as ferramentas de forma mais ajustada, definição de estrutura de
apresentação e estratégias para cativar o público alvo.

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

Clique aqui e fique a conhecer-nos melhor!

PROJETO AFIRMA-TE
Afirma+te | Os Programas de Rádio estão de volta
No âmbito dos Programas de Rádio dedicados aos Jardins de Infância, foi emitido
este domingo, dia 2 de maio, um novo Programa de Rádio do Projeto Afirma-te.
Estes programas surgiram da vontade de divulgar e partilhar com a comunidade o
trabalho que é desenvolvido nestas instituições, pelas educadores e pelas crianças.
Neste programa poderão escutar a participação do Jardim de Infância da Santa Casa
da Misericórdia de Idanha-a-Nova, com o tema da Sr.ª do Almurtão, que nos cantou
a música e relembrou a sua lenda e também com o Jardim de Infância do Ladoeiro,
onde as meninas e os meninos nos deixaram mensagens muito especiais dedicadas
às mães!
Não deixem de acompanhar! Quem já ouviu pode sempre rever e quem ainda não
escutou pode agora fazê-lo!
Vídeo: https://youtu.be/diUdagkj1lY
Na Rádio Clube de Monsanto

GABINETE DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO
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:
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.
Clique 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 FORMAÇÂO
Inscrições Abertas

NOVA ESCOLA DO MUNDO RURAL
ATIVIDADES DO MÊS:

Clique aqui para aceder a toda a documentação!

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

