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Conclusões
✓

✓

✓

✓

✓

Prioridade para os empresários,
gestores e gestores de RH: promoção
da
retenção/transferência
do
conhecimento dentro da empresa;
Prioridade para os trabalhadores:
retenção/transferência do conhecimento
e
ambientes
de
aprendizagem
intergeracionais;
Prioridade
para
formadores,
consultores e tutores: promoção da
retenção/transferência do conhecimento
dentro da empresa;
Extremamente
relevante
para
empresas: retenção de trabalhadores
seniores talentosos;
Extremamente
relevante
para
trabalhadores:
retenção
de
trabalhadores seniores talentosos e
condições
de
trabalho
flexíveis,
nomeadamente, para preparar a reforma
e para prolongar a vida de trabalho.
Próximas Atividades do Projeto

Desenvolvimento de uma
ferramenta de avaliação e
formação online
Autodiagnóstico das empresas
Desenvolvimento de módulos de
formação para gestores e gestores
de RH
Desenvolvimento de módulos de
formação para trabalhadores
Desenvolvimento de atividades
práticas para trabalhadores
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O Projeto
DESAFIOS PARA OS TRABALHADORES
SENIORES

A nível do sistema
Idade elegível para reforma; preconceitos
da sociedade; falta de orientação e
oportunidades de aprendizagem ao longo
da vida; entre outros.
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A nível organizacional
Falta de políticas e orientação dos RH; falta
de informação e convívio social reduzido;
entre outros.

A nível individual
Competências desatualizadas; falta de
habilidade para gerir e lidar com a
mudança na vida adulta; entre outros.

SPARKLING GREY –
Turning silver into
gold through
management
strategies!

!!!!
Sensibilizar para o potencial de
uma força de trabalho sénior
Desenvolver estratégias de gestão
com as PME do sector do metal e
têxtil focadas no envelhecimento
Tornar a formação continua de
colaboradores seniores uma realidade
Aumentar as ferramentas inovadoras e
testadas para promoção de ambientes de
trabalho sensíveis às questões da idade
Aumentar as oportunidades de desenvolvimento
profissional e reforçar a cooperação

Conclusões
As empresas deveriam implementar iniciativas a vários níveis para um ambiente de
trabalho sensível às questões da idade. Estas iniciativas deverão ser: ao nível do
recrutamento; ao nível da formação e requalificação do seu staff; ao nível do
redesenho das funções através da implementação de condições de trabalho mais
flexíveis; suporte no desenvolvimento de planos de reforma personalizados; e
principalmente, políticas e comportamentos neutros em termos de idade. No
entanto, as políticas de gestão de idades são normalmente deixadas de fora das
prioridades das empresas.
Foi concluído que os empresários que lidam com recursos humanos multigeracionais
não compreendem como o fazer eficazmente, talvez devido à falta de literacia
demográfica que existe em muitas empresas europeias.

Resultados Construção de Consenso
33

!!!!

QUESTIONÁRIOS DELPHI – 1ª RONDA

22

QUESTIONÁRIOS DELPHI – 2ª RONDA

31

Desenvolvimento e
Criação de um catálogo de
operacionalização de
políticas/práticas
de sucesso
esquemas de financiamento
adotadas
por
diferentes
(como formação,
organizações para abordar
consultoria, coaching, ações
desafios
ligados às questões
de orientação, etc.)
demográficas
tais como a
abordando diferentes
idade,
a
multigeracionalidade
grupos-alvo.
e a transferência de
conhecimento.

ENTREVISTAS ESTRUTURADAS

Implementação
campanhas de
sensibilização para
encorajar e apoiar os
trabalhadores e empresas
a serem envolvidos numa
mudança de paradigma
para garantir uma
resposta efetiva às
necessidades
emergentes.
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Metodologia

Resultados Esperados
Fase 6:
Controlo de
qualidade,
monitorizaçã
o e avaliação

Fase 1:
Gestão e
coordenação

Fase 5:
Actividades
de promoção,
disseminação
e exploração
(E1-6)
Fase 4:
Testes-piloto
e afinação
(C1)

Fase 2:
Revisão de
literatura e
trabalho de
campo (O1)
Fase 3:
Desenho e
desenvolvime
nto (O2 to
O5)

O1 | Estado atual, cenários e
diretrizes para um quadro
comum para estratégias de
gestão sensíveis às questões
multigeracionais e da idade

Estado da
Arte

Formadores,
consultores e
tutores

!!!!

O3 | Toolkits para empresas e
para indivíduos (colaboradores
seniores)
O4 | Guia “on-the-job” com
atividades práticas para
promover as interações entre
diferentes gerações
O5 | Pacote de formação para
formadores Sparkling Grey

Análise de
Necessidad
es

Construção
de
Consenso

Colaboradores
seniores de PME

PME dos sectores
do metal e têxtil

Empresários/
Gestores de PME

!!!!

O2 | Ferramenta de avaliaçãode
estratégias adequadas e
ajustadas a uma força de
trabalho envelhecida e
multigeracional

PÚBLICOSALVO

Gestores de RH

Especialistas e
decisores políticos

A identificação e descrição
das fontes de informação refere-se à compilação de
literatura, artigos e
documentos, relatórios,
documentos
governamentais, práticas
e outras fontes de
informação, e a respetiva
catalogação por nível de
relevância.

Revisão Literatura

Pesquisa

Metodologia Pesquisa
A descrição das
conclusões nos tópicos de
pesquisa - refere-se à
descrição detalhada dos
conceitos, exemplos de
ferramentas de avaliação,
exemplos de programas
de educação ou formação
e exemplos de exercícios,
dicas, métodos ou
ferramentas.

Conceitos-chave

Reino
Unido &
Austrália

A nível
Europeu

América

Espanha,
EUA e
Canadá

Hungria,
Coreia do
Sul &
Japão
França,
Bélgica &
Luxembu
rgo

Latina
(excepto
Brasil)

Portugal
& Brasil

Pesquisa por País

!!!!

sensibilidade para as questões da idade;
multigeracional;
colaboradores seniores;
!!!!
aprendizagem intergeracional;
envelhecimento ativo;
atração/retenção colaboradores
talentosos;
✓ retenção/transferência de conhecimento;
✓ prolongar a vida ativa/ preparação para a
reforma
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Áustria,
Alemanha
& Suíça

Ferramentas de
Avaliação

Programas de
Formação
Exercícios, Dicas,
Métodos ou
Ferramentas

Results Field Work
CARACTERÍSTICAS
PARA O
DESENVOLVIMENTO
DOS RECURSOS
FORMATO
DURAÇÃO/
EXTENSÃO
MÉTODOS

FERRAMENTAS DE
AVALIAÇÃO

GUIAS, MANUAIS E
KITS DE
FERRAMENTAS

PROGRAMAS DE
FORMAÇÃO

Formato
misto
(online e offline).
Curta/focada (entre
10 e 30 minutos).
- Entrevistas;
- Questionários;
- Listas de
verificação.

Formato misto (online
e offline).
Muito
curta/focada
(menos de 20 páginas).
- Boas práticas;
- Dicas/Instruções
Práticas;
- Exercícios.

Formato misto (online
e offline).
Curta/focada (entre 3 e
10 dias).
- Estudos de caso;
- Dinâmicas de grupo;
- Dicas/Instruções
Práticas.

Entrevistas com
organizações representativas
de empregadores/
colaboradores

!!!!

!!!!
Próximos desafios: eficácia da transferência de
conhecimento tácito para as gerações mais jovens,
principalmente quando a reforma dos trabalhadores
seniores não está planeada e quando o nível de
atratividade dos dois setores é baixo. Quaisquer
procedimentos e protocolos formais estão confinados a
grandes empresas, enquanto as PME apenas estimulam
a transferência de conhecimento quando o trabalhador
que tem esse conhecimento sai. As empresas estão
agora a adotar canais digitais para chegar à mão-deobra mais nova, enquanto os trabalhadores seniores
precisam de ser urgentemente requalificados para
enfrentar as novas exigências da Indústria 4.0.

Resultados Trabalho de Campo
TÓPICOS PARA O
DESENVOLVIMENTO
DOS RECURSOS

FERRAMENTAS DE
AVALIAÇÃO

GUIAS, MANUAIS E
KITS DE
FERRAMENTAS

PROGRAMAS DE
FORMAÇÃO

EMPRESÁRIOS, GESTORES,

FORMADORES,

GESTORES DE RH

CONSULTORES, TUTORES

1. Retenção de trabalhadores
seniores talentosos;
2.
Equipas
de
trabalho
multigeracionais;
3. Programas de acolhimento/
acompanhamento para integrar
novos colaboradores;
4. Práticas eficazes para a
transferência/retenção
do
conhecimento
dentro
da
empresa entre trabalhadores de
diferentes idades.

1.
Formação
e
desenvolvimento
de
trabalhadores seniores;
2. Retenção de trabalhadores
seniores talentosos;
3.
Equipas
de
trabalho
multigeracionais;
4. Programas de acolhimento/
acompanhamento
para
integrar novos colaboradores.

1. Retenção de trabalhadores
seniores talentosos;
2.
Formação
e
desenvolvimento
de
trabalhadores seniores;
3.
Equipas
de
trabalho
multigeracionais;
4. Práticas eficazes para a
transferência/retenção
do
conhecimento
dentro
da
empresa entre trabalhadores
de diferentes idades.

1. Retenção de trabalhadores
seniores talentosos;
2.
Equipas
de
trabalho
multigeracionais;
3. Programas de acolhimento/
acompanhamento para integrar
novos colaboradores;
4. Práticas eficazes para a
transferência/retenção
do
conhecimento
dentro
da
empresa entre trabalhadores de
diferentes idades.
1.
Equipas
de
trabalho
multigeracionais;
2. Retenção de trabalhadores
seniores talentosos;
3. Mentoring, tutorial programs
for hosting new employees;
4.
Practices
for
effective
knowledge
transference/retention inside the
company between workers of
different ages.

1. Retenção de trabalhadores
seniores talentosos;
2.
Equipas
de
trabalho
multigeracionais;
3. Programas de acolhimento/
acompanhamento
para
integrar novos colaboradores;
4.
Formação
e
desenvolvimento
de
trabalhadores seniores.

1. Retenção de trabalhadores
seniores talentosos;
2.
Formação
e
desenvolvimento
de
trabalhadores seniores;
3.
Equipas
de
trabalho
multigeracionais;
4. Programas de acolhimento/
acompanhamento
para
integrar novos colaboradores.

1. Práticas eficazes para a
transferência/retenção
do
conhecimento
dentro
da
empresa entre trabalhadores
de diferentes idades.
2. Retenção de trabalhadores
seniores talentosos;
3. Desenho de funções
dirigidas aos trabalhadores
seniores;
4.
Equipas
de
trabalho
multigeracionais.

1. Retenção de trabalhadores
seniores talentosos;
2.
Formação
e
desenvolvimento
de
trabalhadores seniores;
3.
Equipas
de
trabalho
multigeracionais;
4. Recrutamento e seleção de
candidatos seniores.

COLABORADORES

Metodologia Trabalho de Campo
QUESTIONÁRIOS
✓ Empresários, Gestores, Gestores de RH
✓ Formadores, Consultores, Tutores
✓ Colaboradores

ENTREVISTAS

RO
P
EH
✓ OrganizaçõesU
representativas
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S
empregadores/
colaboradores
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✓ Especialistas de RH:
u
Questionários Delphi
✓ Decisores políticos:
Entrevistas Estruturadas

Visões,
cenários e
estratégias

Validação com
especialistas
de RH

Diretrizes para
estratégias de
gestão
sensíveis às
questões da
idade

Validação com
decisores
políticos

Metodologia Construção de Consenso
01






02

Identificação de fatores-chave
Criação da matriz
Construção de um exemplo
Desenvolvimento de possíveis
cenários, visões e estratégias







VISÕES, CENÁRIOS E
ESTRATÉGIAS

03



Estabelecer o painel de
especialistas
Ferramentas de suporte para os
questionários Delphi
Primeira ronda de questionários
Segunda ronda de questionários
Consenso entre os possíveis
cenários, visões e estratégias

VALIDAÇÃO COM
ESPECIALISTAS

04

Desenvolvimento de uma versão
rascunho de diretrizes para
estratégias de gestão
multigeracionais e sensíveis às
questões da idade







DIRETRIZES

Ferramentas de suporte para a
consulta com os decisores
políticos
Estabelecer o grupo de validação
Implementação das entrevistas
Relatório “Cenários e diretrizes
para decisores políticos”

VALIDAÇÃO COM
DECISORES POLÍTICOS

Resultados Pesquisa
!!!!

Sensíveis às questões da idade
um local de trabalho que enfatiza o respeito
mútuo e a inclusão no trabalho e fornece
suporte para os colaboradores de todas as
idades, utilizando uma combinação de políticas,
procedimentos e/ou estruturas para remover as
barreiras que se segregam por faixas etárias e
incentivar a participação de todos os
colaboradores independentemente da idade.

ta

aprendizagem
intergeracional referese à troca de
conhecimento de um
tópico específico entre
pelo menos duas
gerações diferentes
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são colaboradores com
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idade superior a 45 anos e
s at
que se encontram em
fase final de carreira,
tendo por isso,
conhecimento sólido de
uma determinada
profissão, assunto ou
prática.
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transferência de
conhecimento acontece
quando conhecimento,
ideias e experiências são
partilhadas entre uma
fonte de conhecimento e
um recetor desse
conhecimento.

58
20
15

Métodos de
Avaliação

Programas de
Formação

si

Exercícios, Dicas,
Métodos,
Ferramentas

