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De que trata o"OPI"?

Profissionais da área dos RH serão envolvidos
no projeto, com particular enfoque na recolha do
seu feedback relativamente às capacidades de IA
locais, através da participação no teste piloto da
metodologia e ferramentas para a construção de
competências de apoio à IA junto de profissionais
de RH e da metodologia e ferramenta de
diagnóstico para avaliação do potencial de
requaificação. O grupo, com grande impacto na
sensibilização sobre os novos requisitos do
mercado de trabalgo, junto de pessoas à procura
de emprego e empregados, serão um alvo chave
da estratégia de comunicação e dissiminação.
Gestores de PME relacionados com funções de RH.

1.

2.  Desempregados ou empregados com
necessidades de requalificação devido ao
elevado risco de desemprego (em cargos
facilmente automatizados, pessoas que regressam
de inatividade profissional ou em situação de perca
de cargos com relevancia económica são,
juntamente com os profissionais dos RH, um alvo
chave das atividades do projeto e da estratégia de
comunicação e disseminação.

Muitos cidadãos Europeus enfrentam um elevado risco de desemprego causado pelos requisitos do mercado de

trabalho em rápida mudança. Alterações tecnológicas, redução da importância das competências de trabalho

tradicionais e emrgência de novas competências chave de relevo colocam muitos Europeus em elevado risco de

desemprego. Especialmente mudanças relacionadas com a inovação constante, novas tecnologias ou novos modelos

de negócio criam a necessidade de uma rápida adaptação e o desenvolvimento das competências correspondentes

as quais não se enontram imediatamente disponíveis no mercado de trabalho. Neste âmbito, a inovação aberta (IA)

proporciona às empresas oportunidades únicas para o envolvimento em inovação de vanguarda em situações,

frequentemente, de recursos insuficientes. Isto requer, contudo, o recrutamento de pessoal especializado que podem

dar apoio aos processos de IA.Os gestores debatem com a identificação de pessoas com as competências

necessárias nesta área, enquanto que muitos adultos da UE enfrentam o desemprego ou um elevado risco de

desemprego.

O projeto OPI visa desenvolver e testar uma metodologia e ferramentas para a requalificação de
recursos humanos para a obtenção de competências para aqueles postos de trabalho orientados para o
futuro no âmbito da inovação aberta.

A quem pode interessar?
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