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Profissionais da área dos RH, externos ou internos às

empresas.

Gestores de PME relacionados com funções de RH.

Desempregados ou empregados com necessidades de

requalificação devido ao elevado risco de desemprego

O projeto OPI visa o desenvolvimento e teste de uma

metodologia e ferramentas compreensivas dirigidas à

requalificação de recursos humanos para a obtenção de

competências para aquelas funções orientadas para o futuro

no âmbito da inovação aberta. Este projeto é orientado pela

Universidade de Pitești (Roménia).

O OPI irá desenvolver soluções focadas na capacitação de

profissionais da área dos RH para a disponibilização de

orientações e aconselhamento de carreira de qualidade na

área das oportunidades e necessidades de inovação aberta

juntamente com ferramentas de

requalificação/desenvolvimento de competências prontas a

utilizar para desempregados e adultos em risco de

desemprego.

Grupo-alvo do projeto:   
 

A parceria internacional do OPI junta universidades e empresas de toda a

Europa: Roménia, Áustria, Polónia, Espanha e Portugal, para alcançar os

melhores resultados.

o projeto irá não só alargar e desenvolver as competências dos profissionais de

RH que apoiam formandos adultos, como também lhes irá disponibilizar

ferramentas digitais prontas a utilizar para o diagnóstico do potencial de

requalificação e, posteriormente, um programa de desenvolvimento de

competências sob procura em IA desenvolvido para as necessidades

específicas da construção de competências em IA de desempregados/adultos

em risco de desemprego.

A 9 de novembro, 2020, a parceria de projeto realizou uma reunião virtual de

arranque onde foi discutido um novo cronograma e as tarefas a serem

distribuidas entre parceiros.

ESPECIFICAMENTE, O PROJETO IRÁ DISPONIBILIZAR:

- Estudo sobre o estado da arte local das competências em
inovação aberta,

- Metodologia e ferramentas para fomentar a compreensão da
inovação aberta entre especialistas da área dos RH e
desenvolver a sua capacidade para orientar aqueles à procura
de emprego ou empregados através do desenvolvimento de
competências/requalificação para o desempenho de funções
no âmbito da inovação aberta,

- Ferramenta de diagnóstico para avaliação do capital humano
no âmbito da inovação aberta,

- Solução e-learning para o desenvolvimento de competências
de desempregados/empregados sob elevado risco de
desemprego que permitam desempenhar funções no âmbito
da inovação aberta,

- Guia completo de requalificação para profissionais da área
dos RH e educadores de adultos educators.

O projeto OPI
começou!
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