Projeto da UTAD distinguido
pelo programa ERASMUS+
O projeto INCUB TRAINING foi recentemente reconhecido com o
Prémio Boas Práticas ERASMUS+ 2017, na categoria de Educação e
Formação. A distinção foi anunciada a 16 de outubro, num
evento organizado em conjunto pelas Erasmus+ Juventude em Ação
e Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, em Coimbra, e
que contou com a presença da Secretária de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, do Secretário de Estado da
Juventude e do Desporto, dos Diretores das Agências Nacionais
Erasmus+ Juventude em Ação e Educação e Formação e de
representantes de instituições e organizações dos mais
diversos setores ligados ao Programa com vista a apoiar a
execução da Agenda Política Europeia para a justiça social e a
inclusão, o crescimento e o emprego.
O projeto INCUB TRAINING pretende contribuir para promover a
articulação e a capacitação de agentes e entidades que estão
envolvidos no desenvolvimento do empreendedorismo,
disponibilizando aos públicos-alvo ferramentas para que estes
melhorem as suas competências, de modo a que se consigam
inserir mais facilmente no mercado de trabalho, nomeadamente
através do desenvolvimento de negócios próprios, e é
financiado pela European Commission – Programa Erasmus +.
Iniciado no final de 2014, tem como objetivos específicos
incentivar e desenvolver uma aprendizagem colaborativa e
pensamento crítico, promover metodologias de aprendizagem
aberta e flexível, criar e implementar uma plataforma de e-

learning e melhorar a formação e as capacidades profissionais,
especialmente em áreas de desenvolvimento estratégico (como
criação de empresas e emprego jovem), gestão organizacional e
internacionalização.
Para atingir os objetivos de melhorar as competências técnicas
e profissionais do público-alvo identificado pelo projeto
INCUB TRAINING, incluindo estudantes do ensino superior,
técnico-profissional e secundário e gestores de incubadoras de
empresas e de organizações diversas, focadas no
desenvolvimento regional, pretende-se promover a utilização da
plataforma
pelo
maior
número
possível
de
utilizadores/beneficiários.
O Incub Training tem como Coordenador Carlos Jorge Fonseca da
Costa do CETRAD/UTAD e como Membros Envolvidos Ana Paula
Rodrigues; Carla Susana da Encarnação Marques; Carlos Rui
Taveira Madeira; Maria José de Matos Rainho; Mário Sérgio
Carvalho Teixeira do Departamento de Economia e Sociologia da
UTAD. Como parceiros estão envolvidas diversas entidades como
a ADRAT – Associação de Desenvolvimento da Região do Alto
Tâmega; Agência de Desenvolvimento da Bulgária; BRAINPLUS
(Áustria); Câmara de Comércio de Oviedo (Espanha); Meath
Partnership (Irlanda); UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro.
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