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Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova

 I-DANHA, INCUBADORA DE INOVAÇÃO SOCIAL

A I-Danha, Incubadora de Inovação Social esteve presente no Encontro Innovations 4 The Future,
com o objetivo de conhecer novos projetos, novas ideias, promotores e associações que estão a
crescer na comunidade, bem como para acompanhar a apresentação de alguns dos projetos que
fazem parte da nossa Incubadora.
Momentos de partilha e de criação de novas parcerias que, certamente, serão uma mais valia para o
território.
A inovação aliada à tradição e à responsabilidade social foram uma constante neste Encontro onde
tivemos o prazer de participar.



NOVA ESCOLA DO MUNDO RURAL

Terminou a 31 de Agosto de 2021, o projeto educativo Nova Escola do Mundo Rural que
nos últimos 36 meses foi executado pelo Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento,
em parceria com a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, apoiado financeiramente pelo
programa Portugal Inovação Social (Portugal 2020), através de Fundos da União Europeia,
que teve como finalidade proporcionar às famílias deste Concelho e àquelas que,
entretanto, se fixaram na região uma resposta gratuita e adequada às caraterísticas de
todas as crianças.

Este projeto inovador, desenvolvido estrategicamente no território, para combater a
exclusão social, permitiu que mais de 60 crianças, bem como as respetivas famílias
beneficiassem de um modelo educativo que, para além de respeitar as orientações oficiais
do ensino pré-escolar, promoveu princípios pioneiros e orientadores, nomeadamente, a
aprendizagem ativa, o contacto com a cultura local e a arte, com materiais naturais, com a
sustentabilidade, com a ruralidade, com a alimentação saudável, com o
empreendedorismo, com as tradições e com a comunidade.

O Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento está consciente da importância que os
primeiros anos de vida podem representar para a aprendizagem e desenvolvimento
equilibrado da criança e dá por concluído o projeto Nova Escola do Mundo Rural com a
certeza de que a sua implementação foi fundamental para incutir boas praticas
sustentáveis na infância contribuindo, assim, para um futuro ainda mais sustentável. 
Findo o financiamento do projeto, a continuidade da Nova Escola do Mundo Rural está
assegurada pelo seu investidor social, o Município de Idanha-a-Nova, que vem, deste
modo, reforçar a Bio-Região de Idanha-a-Nova através da sua estratégica de
desenvolvimento sustentável do território.

O Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova conclui mais um
Projeto de excelência com a certeza de que a aposta na Educação é um investimento de
qualidade para o sucesso das crianças do Concelho na escola e na vida.





Atividades de Promoção da Atividade Física

O Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova, no âmbito do
desenvolvimento dos Projetos “Gente Raiana” e “Afirma+te” e, em parceria com a
Casa Do Benfica Idanha-a-Nova, no dia 6 de setembro de 2021, no Pavilhão
Gimnodesportivo de Idanha-a-Nova, realizaram-se algumas atividades de promoção
da atividade física. Nessas atividades lúdicas puderam participar algumas crianças
dos ATL´s do concelho de Idanha-a-Nova.

GENTE RAIANA | AFIRMA-TE

https://www.facebook.com/Casa-Do-Benfica-Idanha-A-Nova-669598639770996/?__cft__[0]=AZXdNZeTlN5ztzYcO0UjoAkvOXgmzeryY2EqOEfc3ItAtXkh8H_HEKEBv1eMHwFwBEDi3jgKDI0VqtOpxEn0P8L8qXgXw6rT9Z5mZfaIkSWxD1ZRqK66Li_LeqJf7v8YfJQ4iSAUUHf-egyw_8tosuQgeWPjJ93WbCiCd1somCk5Y4im1BH37B1G3NK1BHfGtsk&__tn__=kK-R


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/


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
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