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Notícias das fases de teste
Os resultados passados e a próxima fase de
teste-piloto.
www.sparkling-grey.eu

Este semestre:
Já saíram os resultados a 1ª fase

Irá decorrer no próximo mês a 2ª e

piloto.

última fase piloto.

A 1ª fase piloto do projeto Sparkling Grey iniciou em

O pacote de formação para formadores – um dos cinco

maio e terminou em outubro de 2018. Durante estes 5
meses, 5 empresas, 10 empregadores, gestores e
gestores de RH, bem como 10 colaboradores seniores,
10 especialistas e 5 organizações representativas de
empregadores e colaboradores de cada u dos países
parceiros envolvidos no projeto. Estes grupos-alvo
exploraram a plataforma Sparkling Grey e testaram três

resultados do projeto – será testado no próximo mês
em Pécs, Hungria. Entre os dias 18 e 22 de fevereiro,
cada um dos parceiros do Sparkling Grey irão envolver
2 formadores e consultores para testar este recurso
bem como para reforçar as suas competências em
estratégias de recursos humanos inovadoras e em
gestão

de

carreira

destinadas

a

colaboradores

projeto,

seniores. As PME dos sectores do metal e têxtil têm

nomeadamente, ferramentas de avaliação e toolkits

apresentado dificuldades em reter conhecimento e a

dos

cinco

principais

resultados

do

para empresas e colaboradores, e atividades práticas

contratar

para colaboradores. Pode

colaboradores seniores poderão ser uma das possíveis

ler

mais

sobre

os

resultados da 1ª fase piloto aqui.

novos

colaboradores,

pelo

que

soluções para este desafio atual. Pode ler mais acerca
desta fase aqui.

Quem somos? – Conheça a parceria!

INOVA+ (PT)
www.inovamais.eu

FFE (ES)
www.ffeuskadi.net

BITMEDIA (AT)

ESENIORS (FR)

INNOMOTIVE (HU)

www.bitmedia.at

www.e-seniors.asso.fr

www.innomotive.hu
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