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A Unidade de Cuidados na Comunidade de Castelo Branco (UCCCB) esteve 

presente nos dias 29 e 30 de junho de 2017 na « II Feira de Economia Social da Região 

de Castelo Branco (Feira Social IN)», que decorreu na Praça 25 de Abril em Castelo 

Branco, sendo o seu stand um dos mais procurados do evento. 

Este evento foi organizado pelo CLDS (Contrato Local de Desenvolvimento 

Social – 3 ª Geração) denominado “CEI- Capacitar, Empreender e Incluir”.  

O objetivo foi o de promover espaços de discussão e troca de ideias sociais e 

potenciar a divulgação de produtos e serviços das associações e outras entidades a nível 

regional. Pretendeu-se também, sensibilizar a comunidade e contribuir para aumentar as 

sinergias locais e nacionais garantindo uma maior sustentabilidade financeira das 

instituições. 

 

O programa esteve organizado por vários eixos: 

1- “Work In” – Ciclo de seminários, fóruns e debates temáticos paralelos, que 

promoveram espaços de discussão e partilha de ideias. 



 

2-  “Mostra Social IN”- Mostra de instituições locais, que visaram potenciar 

junto da comunidade a divulgação de produtos e serviços das entidades/ 

associações, de modo a garantir uma maior sustentabilidade. 

3- “ Concurso de Ideias Social IN”- Pretendeu incentivar e apoiar a criação de 

projetos sociais, estimulando o networking. 

4- “ Ignite Social IN”- Foi um movimento aberto à comunidade, com um 

espaço livre para dar a conhecer ideias e projetos. As apresentações foram 

inovadoras, criativas e empreendedoras. 

O sucesso deste evento deveu-se ao contributo, empatia, empenho e partilha de 

conhecimentos entre os intervenientes (Organização/Expositores). É importante continuar 

a cimentar as redes de parceria e trabalho em prol da comunidade que servimos, 

traduzindo-se num ganho para todos nós. 

Pela colossal capacidade organizativa, os Colaboradores da Unidade de 

Cuidados na Comunidade de Castelo Branco, manifestam um enorme Agradecimento, à 

Equipa do CEI CB | CLDS-3G e ao Exº Presidente da Direção da Associação Amato 

Lusitano. 

 

 

 

Fonte: Colaboradores da Unidade de Cuidados na Comunidade de Castelo 

Branco (UCCCB) 


