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Porquê o Sparkling Grey?
O projeto Sparkling Grey visa providenciar estratégias de
recursos humanos ajustadas e inovadoras às PME dos sectores
do metal e têxtil, focando questões multigeracionais e do
envelhecimento, enquanto promove a gestão de carreira
especificamente focada para colaboradores seniores.

www.sparkling-grey.eu

Criando uma ponte entre as organizações e os seus
trabalhadores seniores, o projeto também usa o potencial da
força de trabalho multigeracional para promover ambientes
de trabalho sensíveis às questões da idade (assim como para
garantir maior igualdade de oportunidades entre
trabalhadores de diferentes idades) e para impulsionar a
transferência
de
conhecimento
e
aprendizagem
multigeracional que beneficia tanto as empresas como os
(jovens e mais velhos) trabalhadores. Mais informação aqui.

O projeto Sparkling Grey vem por este meio convidar empresas do sector do metal e do têxtil e seus colaboradores
(gestores, gestores de RH, trabalhadores) e ainda especialistas e organizações representativas dos sectores para
testar a nova plataforma https://sparklinggrey.e-learning.cc/webapp/login. Na plataforma irá encontrar:

Ferramentas de Avaliação

Estas ferramentas servirão de suporte
às empresas e seus trabalhadores na
avaliação e reflexão para um ambiente
de trabalho sensível para as questões
da idade, formação e desenvolvimento
dos trabalhadores seniores, entre
outros tópicos.

Módulos de Formação
Recursos formativos para
empresas de forma a
melhorarem a atração e
retenção de trabalhadores
talentosos, facilitarem o
prolongamento da vida ativa
dos trabalhadores, bem como
fornecerem preparação para a
reforma dos mesmos.

Atividades para implementação em
contexto de Trabalho
Conjunto de atividades práticas orientadas para
trabalhadores de forma a uma maior promoção
da transferência de conhecimento, integração de
novos colaboradores, aprendizagem não-formal
intergeneracional.
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A 3ª reunião transnacional do projeto ocorreu em Paris, França
Durante 21 e 22 de março ocorreu a terceira reunião transnacional do projeto Sparkling Grey em Paris, França, organizada
pelo parceiro E-seniors. A reunião centrou-se na plataforma e nos seus recursos, nomeadamente na identificação de
melhorias e também na discussão da fase de teste da mesma que irá ocorrer nos próximos meses. Todos os parceiros
testaram em primeira-mão os recursos já disponibilizados na plataforma Sparkling Grey, tais como as ferramentas de
avaliação, os módulos de formação, para empresas e trabalhadores, e ainda as atividades para implementação em
contexto de trabalho. Foram ainda apresentadas e concordadas as orientações para a fase piloto, bem como, a estrutura
para o módulo de formação para formadores.
Próximas Atividades do
Projeto

06-2018

09-2018

12-2018

03-2019

06-2019

09-2019

Teste piloto dos recursos do
projeto
Melhoramento dos recursos
do projeto com base nos
resultados do teste piloto
Organização da atividade de
formação transnacional na
Hungria
Validação e melhoramento
do módulo de formação
para formadores
Organização dos eventos
multiplicadores e da
conferência final do projeto

www.sparkling-grey.eu
Quem somos? – Conheça a equipa!

INOVA+ (PT)
www.inovamais.eu

FFE (ES)
www.ffeuskadi.net

BITMEDIA (AT)
www.bitmedia.at

CITEVE (PT)
www.citeve.pt

ESENIORS (FR)
www.e-seniors.asso.fr

INNOMOTIVE (HU)
www.innomotive.hu

FVEM (ES)
www.fvem.es

FYG CONSULTORES (ES)
www.fygconsultores.com
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