Projeto Nº 72235
HORUS: Plataforma Inteligente para Mapeamento e Avaliação de Competências
Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos
Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | ALTRANPORTUGAL, S.A.
Data de aprovação | 23-02-2021
Data de início | 26-05-2021
Data de conclusão | 25-05-2021
Custo total elegível | 481 300,62 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 305 641,33 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | n.a.

Síntese do Projeto:
O recurso mais importante das organizações é o capital humano. Num mercado cada vez mais competitivo, as
empresas necessitam de ter recursos humanos motivados, empenhados e qualificados que se identifiquem e sejam
reconhecidos pela empresa onde trabalham. Por outro lado, o paradigma da gestão de recursos humanos,
principalmente em empresas de engenharia, encontra-se em mudança constante de forma a acompanhar os
desafios e exigências do mercado.
Neste contexto, o projeto HORUS tem como principais objetivos a investigação de uma nova plataforma que
permita às empresas efetuar uma real e eficiente Gestão do Desenvolvimento de Competências dos seus
colaboradores, a Otimização na Afetação de Recursos Humanos às suas equipas e projetos, e o aumento da eficácia
dos Processos de Seleção.
A solução desenvolvida pelo projeto HORUS é uma plataforma holística que, através da incorporação de modelos
de Inteligência Artificial, dará resposta às necessidades atuais e emergentes dos Gestores d e Recursos Humanos,
agregando e gerando informação crítica para a eficiente tomada de decisão e desenvolvimento de competências
dos colaboradores, bem como um modelo de avaliação inteligente, traduzindo-se num modelo inovador,
adaptável e expansível. A plataforma será capaz de ingerir, analisar e correlacionar os perfis de engenharia e
competências associadas, retornando resultados que vão além da simples avaliação de competências utilizada
atualmente pelo mercado.
O projeto HORUS, com a duração de 24 meses, trará como principal vantagem competitiva o suporte estratégico
ao atingimento de metas individuais e organizacionais, permitindo assim à organização um diferencial competitivo
no mercado.
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