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

IX FEIRA DO EMPREGO E DO EMPREENDEDORISMO
O CMCD participou, no passado dia 24 de Março, na IX Feira do Emprego e do Empreendedorismo
da ESGIN-IPCB, este ano com o tema: “Tendências e Desafios do Mercado de Trabalho”.
Fica o registo da nossa intervenção no painel de discussão: “Teletrabalho e Coworking: A visão das
organizações e dos trabalhadores”.

https://www.facebook.com/ESGIN-IPCB-113040442119007/?__cft__[0]=AZUMHK_UKRwhUGk-Hi7E6Bj2ia0MzDeOLQZFFfLulmzp68Hd2wi-Gw4j56ZD7-NnxvykuLMy3Vw5CybI8atDC664ImFoR5D5kRcpuTAW7BIm-DJPZzInvAGhKtZicI86WgGSqU11QMUsvcxR81M2beBuBYFQljwB6AIKFLhRcw7a-9JPIn7cmje975VF-kVVuCsNXT1teCgQBQjpoieS1Zs7FDb-AB2fGpZfqDr_0G40fQ&__tn__=kK-R


A Câmara Municipal de Idanha-a-Nova foi terça-feira, 15 de fevereiro, palco da entrega do
prémio do projeto internacional Bio-All, liderado pela Universidade da Beira Interior (UBI),
em consórcio com a aceleradora BGI – Building Global Innovators e outros parceiros
europeus.
O prémio no valor de 5 mil euros foi entregue pelo Centro Municipal de Cultura e
Desenvolvimento (CMCD) de Idanha-a-Nova, enquanto padrinho da iniciativa, no âmbito
da inovação social, ao vencedor NeuroSoV. É uma startup incubada na UBImedical,
dedicada ao desenvolvimento de terapias para a doença de Parkinson, que se distinguiu
entre as 64 candidaturas internacionais.
A entrega do prémio contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de
Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto, do reitor da UBI, Mário Raposo, do CEO da BGI, Gonçalo
Amorim, da presidente do CMCD, Catarina Pereira, e das investigadoras da NeuroSoV, Dina
Pereira e Ana Clara Cristóvão.
O Bio-All é um projeto inovador financiado pela Comissão Europeia, no âmbito do
programa Erasmus +. 
A ambição do Bio-All é acelerar o conhecimento e as competências para impulsionar a
inovação eficiente e os processos empreendedores no sector Biohealth (área da Saúde),
fomentando a cocriação e dinâmicas colaborativas entre e com os atores relevantes do
ecossistema.

Fonte: Município de Idanha-a-Nova

PROJETO INTERNACIONAL BIO-ALL ENTREGA PRÉMIO EM IDANHA



I-DANHA, INCUBADORA DE INOVAÇÃO SOCIAL

No dia 25 de fevereiro, a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova recebeu a sessão
comemorativa dos três anos de trabalho da I-Danha, Incubadora de Inovação Social, na
área do empreendedorismo e da inovação social.
Na sala de sessões da autarquia, reuniram-se as entidades envolvidas no Projeto,
designadamente Município de Idanha-a-Nova, na pessoa do Presidente Armindo Jacinto,
enquanto Investidor Social, e Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento, Entidade
Gestora, na pessoa da sua Presidente Catarina Pereira.
A iniciativa contou com a presença de vários dos projetos acompanhados pela I-Danha,
que contribuíram ativamente através da exposição das suas atividades e apresentação de
objetivos para o futuro.
O momento foi assinalado com uma retrospetiva do trabalho realizado e projetou a
continuidade de serviços no âmbito da inovação social, que se conciliam com a estratégia
do território.
Alguns dos parceiros que engrandeceram este trabalho de perseverança, persistência e
conquista, para quem fica o maior agradecimento foram: Escola Superior de Gestão de
Idanha-a-Nova (ESGIN-IPCB), Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB - Politécnico de
Castelo Branco) e Universidade da Beira Interior (Universidade da Beira Interior - UBI) por
intermédio dos seus representantes, membros do Painel de Experts da I-Danha.
A sessão traduziu-se no culminar de uma etapa e consolida o importante papel da
inovação social para o concelho de Idanha-a-Nova, para a região e para o território
nacional.
A iniciativa foi realizada no âmbito do projeto I-Danha - Incubadora de Inovação Social,
financiado pelo Portugal Inovação Social, Programa Operacional de Inclusão Social e
Emprego, Portugal 2020 e EU – Fundo Social Europeu.



Entrega de Diplomas 2019-2021 e Jantar de Finalistas 

No passado dia 1 de Abril, realizou-se no Fórum Cultural de Idanha-a-Nova, a
entrega dos diplomas, a todos os alunos finalistas dos dois últimos anos letivos.

Após esta cerimónia, realizou-se também o jantar de Gala da EPRIN, na sala
multiusos da escola. 

Foi um final de tarde e uma noite passados entre a solenidade da cerimónia e a
diversão e convívio de um jantar comemorativo de mais um ano letivo.

EPRIN



No mês de Abril, a cantina escolar teve como convidado, o Chef Luís Gaspar, o qual
preparou um menu especial à base de ingredientes Bio. Incluiu também a
gastronomia ucraniana, considerando a presença de estudantes ucranianos na
comunidade escolar.

A iniciativa integra o plano de ação "Escola é saúde, Saúde é escola" e foi organizada
pelo Município de Idanha-a-Nova, no âmbito do Plano Integrado e Inovador de
Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE – 2ª fase), promovido pela CIMBB e financiado
pelo Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Social Europeu.

Fonte: Municipio de Idanha-a-Nova

BIO-REGIÃO



A associação No Bully Portugal veio à EPRIN - Escola Profissional da Raia nos
passados dias 21 e 22 de março de 2022!

No âmbito do programa Anti-Bullying – Escolas com Empatia foram dinamizadas
sessões com todas as turmas, nas quais, através de conversa e debate, se pretendeu
sensibilizar para as consequências do bullying e da discriminação e promover a
empatia como forma de prevenção e resolução desses comportamentos e situações.
Também os professores e pessoal não docente participaram numa ação de
formação sobre o tema, onde foram aprofundados aspetos como “o que origina o
bullying”, “como se manifesta”, “quem são os intervenientes” e “como pará-lo”.

Acreditamos que esta iniciativa foi um contributo para “Criar um país sem bullying,
onde todas as crianças e jovens se possam sentir felizes e seguros ( No Bully
Portugal ).”

AFIRMA-TE



AFIRMA-TE

O Monstro Trinca-Livros, mais conhecido por Trincas, foi ao Jardim de Infância de de
Idanha-a-Nova, levado pela Carla Miguel para ajudar a celebrar mais uma Semana
da Leitura.

O Trincas gosta de trincar livros e de saltar de uma história para outra! Os meninos e
as meninas puderam conhecer algumas das histórias dos livros que ele trincou… e
viram que podemos “ler” e contar histórias de muitas maneiras… através de
palavras, de imagens e de bonecos/fantoches!

Depois de nos recontarem a história dos Três Porquinhos, agora vão ser eles os
autores da sua própria história..! Mas isso fica para outro capítulo…!!!



O Projeto Afirma+te encerrou as suas sessões de Treino de Competências deste 2º
período! Mais um ano letivo em que a Equipa do Projeto Afirma-te levou a vários
grupos diversas temáticas e atividades:

- Com os Jardins de Infância do AJSR e também da Santa Casa da Misericórdia de
Idanha-a-Nova, foram realizadas sessões no âmbito da literacia e gestão emocional,
com base no Programa “Crescer a Brincar” da autoria de Paulo Moreira;
- Com os grupos de 4º ano da EB1 de Idanha-a-Nova e da EB1 da Zebreira
implementámos o Programa “Hora de SER – Sensibilizar e Educar para os
Relacionamentos Positivos”, da autoria da APAV | Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima, cujos temas trabalhados foram os relacionamentos e a comunicação
positiva, a igualdade e diversidade e os relacionamentos saudáveis;
- Com o grupo do 3º ano da EB1 da Zebreira, executámos o Programa “Sarilhos do
Amarelo”, de Pedro Sales Luís Rosário, que visa a promoção da autorregulação das
aprendizagens;
- Com os grupos de 1º ano de Técnico de Multimédia e de Técnico de Agropecuária e
Técnico de Saúde da EPRIN - Escola Profissional da Raia, implementámos o
Programa “NEXUS”, um programa de prevenção de comportamentos aditivos e
dependências cujos temas e atividades incidem sobre a potenciação de fatores
protetores, como a comunicação assertiva, aprender a lidar com a pressão de pares,
entre outros.

Porque a informação e a prevenção estão sempre em primeiro lugar, o Projeto
Afirma-te continua assim a investir em atividades dentro de sala de aula, que
permitam aos alunos esclarecer dúvidas, aumentar a autoconfiança e desenvolver
mais e melhores estratégias para continuarem a lidar e a gerir melhor os desafios do
dia-a-dia.

No 3º período continuaremos por aqui, a desenvolver mais atividades, sempre com
o mesmo foco! 

AFIRMA-TE



Os alunos dos 8º, 9º, 10º e 12º anos da Escola José Silvestre Ribeiro de Idanha-a-Nova
foram ao Teatro!

Em cena esteve O ANEXO, peça criada e executada pela Ajidanha, inspirada n’ O
Diário de Anne Frank.
“Quase todos conhecem a história dramática de Anne Frank, a jovem adolescente,
que com apenas 13 anos, se escondeu, juntamente com a sua família e outros
quatro judeus, num anexo secreto para tentar escapar à sorte dos judeus, que
haviam começado a ser deportados por parte dos alemães nazis para campos de
concentração em 1942.
Anne escreveu quase sempre para uma amiga imaginária a quem chamou de Kitty
(…) e descreveu o dia-a-dia dentro do anexo, detalhando as suas rotinas e as dos
seus habitantes, e os "acontecimentos extraordinários" a que estavam sujeitos. A
honestidade dos seus sentimentos, a sua reflexão sobre a justiça, ou a curiosidade
sobre a descoberta dos afetos, faz com que este testemunho, de esperança e
perseverança, seja para todos as idades e todas as culturas. “O homem nasce com o
intuito da destruição, do massacre, da fúria, e enquanto toda a humanidade não
sofrer uma metamorfose total, haverão sempre guerras (…) (Anne Frank)”.
Assim, no dia 14 de março, as turmas distribuíram-se pela sessão da manhã e pela
sessão da tarde e, acompanhados pelos respetivos professores, assistiram à peça O
ANEXO na Sala de Espetáculos da Ajidanha. Salienta-se a pertinência da peça pela
relevância histórica e cultural da obra e pela atualidade do tema, que se enquadram
nos objetivos pedagógicos do Agrupamento de Escolas para os anos de escolaridade
envolvidos.

Esta atividade foi programada e organizada através de uma parceria entre o
Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro, o projeto Afirma+te e o projeto Gente
Raiana - CLDS 4G , em sintonia de objetivos e conciliando recursos.

GENTE RAIANA & AFIRMA-TE

https://www.facebook.com/ajidanha/?__cft__[0]=AZXu_iMIk2H3CcEoaP6HaAk1LDmtVB_2X7IT2rFH6RbvZO6SfNQK3zGA3WQcMuJcuOnAlNPcmgOM1wiMQiIOAt2095IUuF1nECmH6yJj_pE_rjGSSZtR6qLpS8rLRUvTpRH5fC8kdB1nXTKRGiz23Akv3qHgwQGcDatde8nDNiy0Aost3cDmiSND6ZDDAjR9DWw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Afirmate-275486142621483/?__cft__[0]=AZXu_iMIk2H3CcEoaP6HaAk1LDmtVB_2X7IT2rFH6RbvZO6SfNQK3zGA3WQcMuJcuOnAlNPcmgOM1wiMQiIOAt2095IUuF1nECmH6yJj_pE_rjGSSZtR6qLpS8rLRUvTpRH5fC8kdB1nXTKRGiz23Akv3qHgwQGcDatde8nDNiy0Aost3cDmiSND6ZDDAjR9DWw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Gente-Raiana-470151079849303/?__cft__[0]=AZXu_iMIk2H3CcEoaP6HaAk1LDmtVB_2X7IT2rFH6RbvZO6SfNQK3zGA3WQcMuJcuOnAlNPcmgOM1wiMQiIOAt2095IUuF1nECmH6yJj_pE_rjGSSZtR6qLpS8rLRUvTpRH5fC8kdB1nXTKRGiz23Akv3qHgwQGcDatde8nDNiy0Aost3cDmiSND6ZDDAjR9DWw&__tn__=kK-R


GENTE RAIANA & AFIRMA-TE

Fluviário Vai à Escola junto dos alunos do Agrupamento de Escolas de Idanha-a-Nova
 
Cerca de seiscentos e cinquenta alunos, professores e educadores do Agrupamento
de Escolas José Silvestre Ribeiro de Idanha-a-Nova e assistentes operacionais da área
educativa visitaram esta semana o Fluviário Móvel no recinto da Feira Raiana em
Idanha. O Fluviário Vai à Escola, proveniente da Batalha no distrito de Leiria
proporcionou aos presentes uma viagem temática pelo rio e seus ecossistemas e
sensibilizou para questões ecológicas, relacionadas com a importância da água.

O Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova, através dos
Projetos Afirma+te (SICAD) e Gente Raiana (CLDS 4G), apoiou o Agrupamento de
Escolas José Silvestre Ribeiro na organização e realização destas atividades e
financiou a vinda do Fluviário ao concelho. O Município garantiu as condições
logísticas necessárias a concretização das atividades em torno do aquário do
Fluviário e assegurou o transporte às escolas e jardins de infância das diversas
freguesias



O CMCD realizou, no passado dio 21 de fevereiro, no âmbito do projeto “ Gente
Raiana – CLDS 4G e em parceria com a EPRIN - Escola Profissional da Raia, a 2ª
sessão do Treino de Competências – Empreendedorismo na Escola com a temática:
“Como comunicar em público”.  

A sessão foi realizada nas instalações da EPRIN e contou com a presença dos alunos
das turmas do 3º Ano dos cursos de Técnico de Desporto e Técnico de Turismo.
 
Para executar esta apresentação, exposição e desenvolvimento da temática
contamos com a preciosa colaboração da Betweien, uma equipa aliada à Inovação
na Educação.

GENTE RAIANA 



No âmbito das sessões de Psicologia, os escalões de Seniores e Juvenis do nosso
Club, realizaram uma atividade de Team Building em Penha Garcia. 

Foi uma atividade de “Caça ao Tesouro” onde se pretendeu melhorar os resultados
das equipas, criar a base para construírem laços que unam e fortaleçam o espírito
de equipa e que podem depois ser utilizados/aplicados no contexto profissional e
escolar com outra abertura de espírito e positividade, aumentar a confiança entre os
elementos das equipas, estimular a prática de Mindfulness (o facto de estarem fora
do ambiente normal, potencia um maior foco na atividade a realizar), criar o
momento para praticarem o trabalho em equipa e melhor compreenderem de que
forma todos aportam valor, e como ganhamos com a diversidade e com a criação de
um ambiente incluso, melhorar o nível de comunicação, identificar as capacidades
de liderança dos vários elementos das equipas, aumentar o divertimento em equipa,
vital para lidar com situações por vezes stressantes do dia-a-dia, de que todos
beneficiam se souberem lidar com elas de forma descontraída e com sentido de
humor, aumentar a responsabilidade de cada elemento na equipa e clarificar de que
forma as ações de um individuo afetam a performance do todo e aumentar o
respeito mútuo e pela equipa na qual estão inseridos, reforçando a cultura da
própria equipa. O dia terminou com um jantar convívio entre todos. 

Esta atividade teve o apoio e financiamento do Projeto Gente Raiana (CLDS-4G) do
Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova e do Município de
Idanha-a-Nova, a quem muito agradecemos este dia e atividade diferentes!

Fonte: Clube União Idanhense

GENTE RAIANA 



GABINETE DE FORMAÇÃO





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/






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

O ESPAÇO IDEAL PARA A SUA EMPRESA


