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LABORATÓRIO COLABORATIVO (COLAB) FOOD4SUSTAINABILITY
Foi inaugurado no passado dia 12 de julho, o Laboratório Colaborativo para a alimentação
sustentável em Idanha-a-Nova.
Notícia aqui!

GENTE RAIANA
No âmbito das ações do Eixo II do Gente Raiana, realizaram-se algumas visitas a
Idanha-a-Velha, com os alunos dos ATL´ s das freguesias de Idanha-a-Nova,
Ladoeiro, Zebreira, Rosmaninhal, Monsanto, Penha Garcia e Termas de Monfortinho.
Estas visitas foram apoiadas no âmbito das atividades que o Projeto Raiana
desenvolve em conjunto com o Município de Idanha-a-Nova. Contou, ainda, com o
apoio do Projeto IGAEDIS e com o apoio da Dra. Patricia Dias, Técnica do Gabinete
de Arqueologia, Conservação e Restauro do Município de Idanha-a-Nova.
O percurso das atividades, iniciou-se com uma visita à Cerca Muralhada e aos seus
Torreões, seguindo para os Batistérios e para a Sé Catedral. Já no final do percurso
os alunos puderam, também, observar as escavações arqueológicas na cidade
Antiga, sendo estas desenvolvidas pelo Gabinete de Arqueologia, Conservação e
Restauro do Município de Idanha-a-Nova em parceria com o Projeto IGAEDIS,
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - NOVA FCSH e Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra - FLUC.
Ainda durante todo o percurso, os alunos puderam observar uma diversidade de
pormenores importantes e interessantes, inerentes à riqueza histórica e
arqueológica da aldeia de Idanha-a-Velha.

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!

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

NOVA ESCOLA DO MUNDO RURAL
ATIVIDADES DO MÊS:

No âmbito da Nova Escola do Mundo Rural, as crianças, ao longo do mês de julho
experienciaram várias atividades:
Conheceram as instalações da Casinha da Música, durante esta visita tiveram a
oportunidade de explorar os instrumentos e os sons dos mesmos.

Puderam desfrutar de workshops de yoga, assinalando, assim, o encerramento do ano
letivo.

Os Mediadores Municipais e Interculturais realizaram um Workshop “Cozinhar com
Ritmo e Cor” para as crianças, que nesta atividade puderam ajudar a confecionar
iguarias de origem indiana.

Para assinalar o final do ano escolar, já estão em exposição no Centro Empresarial de
Idanha-a-Nova alguns dos trabalhos realizados, ao longo do ano letivo, pelas crianças
que frequentam a Nova Escola do Mundo Rural.

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

