TOP 10 2020 É UM
PROJETO ENQUADRADO
NO PROGRAMA
ERASMUS+

Sobre o Projeto
Agora mais do que nunca, o conhecimento que
se tem não é tão importante como o que se faz
com ele, como se partilha, como se trabalha em
equipa e o impacto que isso tem nos clientes…
O mundo está a evoluir, e o modo como
trabalhamos ou procuramos um novo emprego
também.
A crise económica recente e a revolução
tecnológica contínua requerem que os
trabalhadores desenvolvam novas ferramentas
e novas capacidades. Estratégias e capacidades
anteriores já não são suficientes para fazer face
às situações em que as competências
assumiram maior importância do que a
inteligência e o conhecimento. Este facto tem
afetado o Mercado de Trabalho e prevê-se que
continue a afetar.

Competências
recomendadas pelo
Fórum Económico Mundial
1. Resolução de problemas complexos
2. Pensamento Crítico
3. Criatividade
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4. Gestão de pessoas

http://www.topten2020.eu/

5. Articulação com outros

https://www.facebook.com/toptenskills2020

6. Inteligência Emocional
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7. Tomada de decisões
8. Orientação para o serviço
9. Negociação
10. Flexibilidade Cognitiva
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Os Nossos Objetivos
Este projeto tem como objetivo preparar os
trabalhadores Europeus para o mercado de
trabalho de 2020 e após, ao motivá-los a
adquirirem novas competências – recomendadas
pelo Fórum Económico Mundial (WEF) – com uma
abordagem inovadora.
Será especialmente focado em grupos tais como
desempregados de longa duração ou adultos com
baixas qualificações, ajudando-os a incorporar
estas competências nas suas vidas diárias ao
melhorarem o potencial de empregabilidade e
adaptabilidade a novos contextos de trabalho.
O projeto irá ter como alvo trabalhadores e
formadores, dando ênfase à importância da
comunicação como meio de aumentar o nível e
qualidade da empregabilidade; ao reforço da
estabilidade no emprego e, por último, ao aumento
da produtividade.

O Consórcio do
Projeto
O consórcio do projeto é composto por sete
organizações de cinco países diferentes da União
Europeia (Reino Unido, Irlanda, Letónia, Espanha,
Polónia e Portugal) e evidencia a cooperação entre
membros mais antigos e mais recentes no seu
melhor. Trata-se de uma parceria abrangente,
integrando um grupo de empresas de formação que
têm uma experiência considerável na utilização da
Inteligência Emocional nos seus programas e
também necessidade deste tipo de informação.
As organizações envolvidas – Dacorum, Defoin, Arid
e Apsu – têm um longo historial de experiência em
projetos Europeus deste tipo e recursos humanos
especializados na área. Porém, será uma primeira
oportunidade de envolvimento em projetos europeus
para Diamond Building, I&F e Eria.
O projeto compreenderá duas atividades principais: a
primeira será constituir uma bolsa de Formadores
Top Ten através da frequência de um curso para
formadores que trabalham na área. A segunda será
dar formação a Trabalhadores da Nova Era, através
da disponibilização de um conjunto de materiais de
formação para formadores e trabalhadores que se
irão focar nas dez capacidades identificadas pelo
WEF. Será disponibilizada online uma plataforma de
interação para alunos, formadores, mentores e
outras pessoas com interesse na área. Todos os
materiais produzidos serão de livre acesso durante e
após o tempo de duração do projeto.

Resultados
É expectável que o Top 10 2020 tenha impacto
para além do tempo de duração do projeto. O
impacto
incidirá
primeiramente
sobre
empreendedores e gestores; seguidamente sobre
trabalhadores e, finalmente, sobre empresas e
organizações na área de formação e serviços de
consultoria.
Ao criar materiais para melhorar as capacidades e
competências-chave dos formadores, gestores e
trabalhadores, o consórcio atingirá o objetivo geral
de consciencializar para a importância das
capacidades tais como Inteligência Emocional na
nova economia global.

O projeto criará novas
ferramentas e metodologias
para apoiar as start-ups e
PMEs na melhoria da
produtividade, competitividade
e eficiência. O consórcio irá
promover o projeto, os
materiais e resultados através
de vários canais de
comunicação e aplicá-los-ão
diretamente às suas práticas
de trabalho.

