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1 Introdução
O projeto SPARKLING GREY tem como objetivo dotar as Pequenas e Médias Empresas (PME) dos
setores têxtil e metalúrgico com estratégias de gestão dos recursos humanos ajustadas e inovadoras
que abordem as questões da idade e de diferentes gerações, apoiando simultaneamente as
competências de gestão da carreira especificamente orientadas para os trabalhadores mais velhos.
Objetivos do projeto:
 Sensibilizar para o potencial de uma força de trabalho sénior;
 Melhorar as estratégias de gestão etária nas PME do setor metalúrgico e têxtil;
 Tornar a aprendizagem ao longo da vida e formação contínua uma realidade para os
trabalhadores seniores;
 Aumentar as ferramentas inovadoras e testadas para promoção de ambientes detrabalho
sensíveis às questões da idade;
 Aumentar as oportunidades de desenvolvimento profissional e reforçar a cooperação e o
convívio.
Grupos-alvo diretos (os principais grupos-alvo):
 Dirigentes de PME, gestores, empresários e gestores de Recursos Humanos;
 Formadores, consultores, tutores e mentores profissionais;
 Especialistas e decisores políticos;
 Organizações parceiras e corpo técnico;
 Colaboradores seniores de PME
Grupos-alvo indiretos (os grupos-alvo secundários):
 Entidades de prestação de serviços de formação e orientação (e os seus profissionais) que irão
incorporar os produtos resultantes do projeto na sua oferta;
 Empresas e os seus departamentos de RH;
 Empregadores do sector público e privado e sindicatos;
 Decisores políticos;

O objetivo do guia é fornecer um conjunto de atividades dirigidas aos trabalhadores e a serem
implementadas no local de trabalho para promover quatro tópicos: Aprendizagem não-formal
intergeracional, atração e retenção de trabalhadores seniores, transferência/retenção de
conhecimento e equipas de trabalho multigeracionais. As atividades devem ser programadas de
modo a serem simples e fáceis de utilizar, garantindo que os trabalhadores possam compreender as
orientações fornecidas e implementá-las por eles próprios. Em qualquer caso, em alguns exemplos,
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poderá ser necessária a supervisão ou orientação dos gestores de recursos humanos, gestores ou
chefias intermédias.

Liderado pela ESE, este output inclui três grandes atividades com uma duração estimada de 19 meses
(M6-M24):
 Atividade 1) Medidas de preparação (5 meses: M6-M10)
•

Definição do desenho para a macroestrutura do guia.

 Atividade 2) Implementação (9 meses: M10-M18)
•

Desenvolvimento das atividades;

•

Tradução do conteúdo nas diferentes línguas dos países do consórcio.

 Atividade 3) Validação e aperfeiçoamento (7 meses: M18-M24)
•

Fase de teste e melhoria do guia, requerendo uma participação ativa dos utilizadores finais.

Todos os parceiros desenvolveram estas atividades a nível nacional. Em Espanha, FVEM, FFE e FYG
trabalharam em conjunto para alcançar os resultados esperados. Em Portugal, o mesmo aconteceu
com a INOVA+ e o CITEVE.
 Cada parceiro envolveu:
I.

5 PME;

II.

10 empregadores/gestores/gestores de RH;

III.

10 trabalhadores seniores;

IV.

10 especialistas;

V.

5 organizações representativas de trabalhadores/empregadores.
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2 Contexto
Ao longo da última década, as discussões sobre a gestão etária nos negócios multiplicaram-se. Na
verdade, esta é a primeira vez na história moderna que quatro gerações diferentes podem fazer parte
da população ativa ao mesmo tempo (Noorani, 2014; CEDEFOP, 2012; Stanley, 2010).
Noorani (2014) classifica as quatro gerações como: The Silent Generation, the Baby Boomers,
Generation X e Generation Y (também conhecida como Millennials). Organizando por idades, The
Silent Generation é a mais antiga e tipicamente inclui pessoas nascidas entre 1925 e 1945. Os Baby
Boomers são a maior geração e são compostos por indivíduos nascidos entre 1946 e 1964. A seguinte
é a Generation X, cujos membros nasceram entre 1965 e 1980. Os Millennials, que são a geração mais
nova no mercado de trabalho, nasceram depois de 1980. O autor também observa que a “Silent
Generation dá mais importância ao estatuto e à autonomia, enquanto os Baby Boomers e Generation
X priorizam as condições de trabalho, a segurança, os colegas de trabalho, e a remuneração”. O autor
também argumenta que os Millennials valorizam a comunicação via e-mail, as redes sociais, diversão
no ambiente de trabalho, assim como uma aprendizagem contínua maior que os Baby Boomers. Estes,
no entanto, relatam valorizarem mais o profissionalismo do que a Generation X, mas não mais que os
Millennials.
Os trabalhadores de todas as faixas etárias veem-se frequentemente a pertencer a um grupo etário
específico e a ter associado a isso um indicador de atitudes particulares em relação ao trabalho, assim
como das regras formais e informais associadas. De acordo com Meda & Vendramin (2016), qualquer
comportamento distinto evocado geralmente diz respeito às gerações mais velhas ou às mais jovens,
sendo a do meio menos mencionada nas discussões da idade. No entanto, estudos recentes, como o
da IBM em 2016, mostraram que, mesmo que essas divisões de comportamentos e aspirações não
sejam na realidade marcantes no ambiente de trabalho, os estereótipos persistem. Uma vez que estes
estereótipos orientam a perceção que os trabalhadores têm dos seus colegas, é muito importante
abordá-los, especialmente quando surgem conflitos relacionados com diferentes hábitos de gestão
do tempo (a geração jovem tende a planear menos e a trabalhar com prazos curtos ou a ser menos
pontual), relações diferentes com a autoridade (a geração jovem tende a aceitar menos controlo) e
diferentes necessidades de reconhecimento. Portanto, concluímos que uma das principais questões
atuais é a gestão intergeracional, definida como "a arte de fazer os colaboradores de idades diferentes
viverem e trabalharem juntos eficientemente, tirando proveito das diferenças e do que os une".
De acordo com a OMIG (o observatório francês para a gestão intergeracional - L'observatoire du
Management Intergénérationnel), em 2017, em França:
●

7 em cada 10 empresas constituia equipas intergeracionais de forma a impulsionar a inovação
e a criatividade;

●

50% desenvolvem ações para lutar contra os estereótipos da idade.
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No entanto, 82% das empresas consideram que as questões intergeracionais não estão
completamente resolvidas.
●

Se a incompreensão entre gerações está a superada, 43% dos entrevistados consideram que,
após um determinado tempo, as relações hierárquicas entre os trabalhadores mais jovens e
mais velhos ficam tensas;

●

87% dos trabalhadores mais jovens são considerados impacientes;

●

Os gestores apontam que 6 em 10 equipas multigeracionais são afetadas por diferenças na
perceção e gestão de tempo.

●

Embora tenha progredido, a transmissão de conhecimento e de competências é assegurada
apenas em 32% das empresas;

●

Quando é bem organizada, a colaboração intergeracional permitiu modernizar as empresas e
49% dos trabalhadores ficarem satisfeitos.

Como demonstrado, é necessário reforçar a colaboração intergeracional no trabalho através de
instrumentos e atividades formais e informais. Um dos objetivos centrais é individualizar as
experiências dos trabalhadores e as carreiras profissionais na empresa e desenvolvê-las em atividades
independentemente da idade ou antiguidade, mas em função das suas aspirações.
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3 Sobre este guia
A partir da revisão da literatura, o consórcio recolheu sugestões e recomendações sobre a forma
como as empresas devem enfrentar os desafios relacionados com uma mão-de-obra e locais de
trabalho diversificados. Os tópicos mais abordados estavam relacionados com a promoção de uma
cultura organizacional “amiga da idade” como forma de ajudar os trabalhadores mais seniores a
prolongar a sua vida profissional e, assim, mantê-los nas empresas por mais tempo. Quase todos os
conjuntos de recomendações mencionam a necessidade de requalificar os trabalhadores de forma a
corresponder às necessidades da empresa e poupar custos na formação e recrutamento de novos
trabalhadores.
Em termos de ferramentas, estão preocupados maioritariamente com websites, guias, e questionários
online de forma a apoiar a mudança da cultura organizacional para uma mais amiga da idade, que
promova atividades multigeracionais e implemente um sistema de aprendizagem intergeracional
formal. O total de exercícios, dicas, métodos e ferramentas, foi, direcionado, em geral, para
empregadores e gestores de recursos humanos. Constatou-se que faltam iniciativas para ajudar os
trabalhadores no final das suas carreiras a encontrar um novo caminho em direção a um
envelhecimento ativo, assim como prepará-los para a reforma.

No que se refere ao formato mais relevante para o guia, eis os resultados:

Findings of O1 online questionnaires
Preferences of workers involving guides:
Format: Both online & offline (49.4%)
Extension: Short/Focused - less than 20 pages – ( 62.4%)
Target group: Workers (89.4%), Line Managers (69.4%), HR Managers (68.2%), Managers/Board
(54.1%)
Topics: Retention of talented senior workers ( 75.3%), Training&Development of senior workers

(68.2%), Multigenerational teams (57.6%), Mentoring and tutorial programs for hosting new employees
(55.3%)
Methods: Practical tips/instructions (81.2%), Best practices (71.8%), Exercices (48%)

As propostas neste guia são direcionadas aos trabalhadores e abordam quatro tópicos diferentes
ligados à gestão intergeracional: aprendizagem intergeracional, atração e retenção de trabalhadores
seniores, transferência/retenção de conhecimento e equipas multigeracionais.
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Aprendizagem intergeracional - pode ser considerada como uma troca recíproca de conhecimentos
entre pessoas de idades diferentes, para que possam aprender em conjunto uns com os outros e
com aqueles que participam nos vários domínios, como a cultura, o ambiente, a sociabilidade, a
educação, entre outros (Rede Europeia para a Aprendizagem Intergeracional, 2014).
A atração e a retenção dos trabalhadores seniores - implica examinar os fatores organizacionais
que podem facilitar a sua integração e participação (Appannah & Biggs, 2015). A retenção de
funcionários pode ser considerada "o processo que envolve a manutenção das competências dos
trabalhadores mantendo-os motivados, emocionalmente ativos e incentivados" (Bejarano, 2013).
Transferência/Retenção de conhecimento - o processo de "transferência de conhecimento"
acontece quando o conhecimento, ideias e experiências são partilhados da fonte do conhecimento
para a fonte recetora. A retenção de conhecimentos dependerá da forma como o conhecimento for
transferido e do passado do recetor de conhecimento. O destinatário assimilou um determinado
conhecimento que pode facilmente recordar ou aplicar esse conhecimento em situações específicas.
Para Marosi (2013), a transferência de conhecimento refere-se à ação de partilhar, aprender novos
conhecimentos e experiências dentro de uma empresa (e entre empresas). A potencial perda de
conhecimentos, experiências e competências pode resultar da reforma de trabalhadores e deve ser
evitada. Um dos efeitos esperados do envelhecimento demográfico é o colapso do conhecimento e
a alta propensão de perda maciça de conhecimentos estratégicos e mesmo essenciais para
organizações privadas, públicas e internacionais, bem como para grupos sociais (Ermine, 2010).
Equipas multigeracionais - são o resultado de diferentes gerações que fazem parte do mercado de
trabalho ao mesmo tempo. “O termo geração significa agrupamento de pessoas em faixas etárias
semelhantes, nascidas ao mesmo tempo em termos de história e de cultura". Os indivíduos de uma
geração tipicamente variam 15 a 20 anos entre eles (Stanley, 2010), o que pode ser interpretado como
a mão-de-obra mais diversificada e multigeracional já vivida.

Cada atividade proposta aborda uma das questões acima referidas e deve ser organizada no local de
trabalho. Para cada uma delas damos orientações sobre o grupo-alvo, a duração estimada, o objetivo
e o conteúdo das atividades, a execução e a avaliação. Observe-se que são sugestões e não precisam
de ser usadas de forma idêntica: cada empresa pode adaptá-la às suas estruturas e necessidades e
utilizar o modelo proposto para criar novas atividades. Além disso, embora as atividades se destinem
aos trabalhadores e não aos gestores, é essencial integrar os gestores nas fases de conceção e
avaliação das atividades e é muito importante que os gestores reconheçam o valor dessas atividades
e as tenham em consideração aquando da elaboração das fichas técnicas dos trabalhadores.
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Os Anexos do presente guia contêm um modelo Power Point para a realização das atividades no local
de trabalho e um conjunto de recomendações sobre o modo de como as dinamizar. Cada atividade
deve ser incluída num documento único e separado.
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4 Sugestões de atividades em contexto de
trabalho
Esta secção inclui sugestões de diferentes atividades multigeracionais em contexto de trabalho que
foram recolhidas durante a fase de investigação e após as discussões e reflexões com os parceiros.
Esta lista indicativa não deve impedir que os parceiros encontrem ou desenvolvam exemplos
melhores ou mais ajustados de atividades no trabalho que possam ser mais úteis para os grupos-alvo
do projeto Sparkling Grey.
Além disso, os exemplos fornecidos não contêm todas as informações para a implementação das
atividades e, portanto, caso algum parceiro decida usar qualquer um dos exemplos fornecidos,
precisará desenvolvê-lo melhor.

4.1 Atividades para fomentar a aprendizagem intergeracional
1. Atividade: Criação de comunidades de práticas (grupos de trabalho especializados)
Tópico abordado: Aprendizagem intergeracional.
Grupo-alvo: Novos trabalhadores (idealmente 7 por grupo).
Duração prevista e frequência: 1 mês (reuniões semanais de 30 minutos). A frequência das reuniões
é decidida pelos participantes.
Objetivos e descrição: O objetivo é instituir grupos de trabalho que desenvolvam e disseminem o
conhecimento sobre um determinado assunto/área. Permite valorizar o conhecimento dos
trabalhadores e permitir a aprendizagem através da partilha das melhores práticas.
Linhas orientadoras para implementação: Identifique um trabalhador que será o líder (com a ajuda
das chefias intermédias). Os membros do grupo escolhem um tópico relacionado com um
determinado método de trabalho ou ao funcionamento de uma máquina específica, estabelecem
objetivos claros para o grupo, acordam datas de reunião e entregas (manuais, kits de ferramentas,
entre outros). Trabalhadores e gestores disseminam a existência do grupo de especialistas e das
entregas. Nota: estabeleça uma lista de participantes para cada grupo de especialistas e respetiva
reunião.
Dicas para avaliação e reflexão após a atividade: Organizar mesas redondas e um pequeno
questionário.
Recursos e material necessário: Local de reuniões, projetor e computador.
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2. Atividade: Organização de refeições em conjunto e a criação de espaços de convívio
(cafetaria, sala de descanso)
Tópico abordado: Aprendizagem intergeracional.
Grupo-alvo: Todos os trabalhadores, 6 ou 7 por mesa.
Duração prevista e frequência: Encontros semanais, entre 15 a 30 minutos.
Objetivos e descrição: O objetivo é o impulso de atividades informais entre trabalhadores de
diferentes faixas etárias, mas do mesmo setor ou que tenham os mesmos interesses. Isto dá a
possibilidade de trocar sobre a experiência de trabalho, formação, conhecimento técnico ou mesmo
passatempos.
Linhas orientadoras para implementação: Os gestores de topo devem concordar em dedicar um
lugar a reuniões informais/às refeições. Os trabalhadores devem ter a iniciativa de organizar reuniões
e definir temas de interesse. Os gestores podem ajudar a divulgar diferentes iniciativas num mesmo
setor ou intersectorial.
Dicas para avaliação e reflexão após a atividade: Conversas informais com os gestores e os colegas.
Recursos e material necessário: Pontos de encontro.

3. Atividade: Criação de pares para orientação de trabalhadores mais jovens/mais velhos (por
idade)
Tópico abordado: Aprendizagem intergeracional.
Grupo-alvo:

Todos

os

trabalhadores,

desde

que

sejam

voluntários,

criem

pares

por

departamento/setor.
Duração prevista e frequência: 1 mês (encontros semanais de 15 a 30 minutos).
Objetivos e descrição: O objetivo é juntar um jovem trabalhador com um trabalhador mais velho do
mesmo departamento para promover a comunicação intergeracional. Podem discutir técnicas de
trabalho, saúde, formação, competências, passatempos, entre outros.
Linhas orientadoras para implementação: A dupla deve voluntariar-se para a tarefa; podem
escolher o parceiro ou ser definido pelo gestor. As reuniões devem ser curtas (15 a 30 minutos) e
flexíveis de acordo com as preferências dos parceiros. Também escolhem os tópicos que querem
abordar.
Dicas para avaliação e reflexão após a atividade: Organizar uma sessão de avaliação com mesas
redondas: um dos mentores, um dos tutorados e uma mesa mista. A sessão deve ser coordenada por
um parceiro externo (se possível). A mesa redonda deverá permitir apontar problemas e soluções e
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confrontar diferentes pontos de vista. São úteis para abordar os estereótipos e podem resultar na
aprendizagem mútua. Nota: criar uma lista de participantes.
Recursos e material necessário: Local de reunião, se for necessário a avaliação de um perito externo.

4. Atividade: Criação de duplas de mentoria para novos trabalhadores
Tópico abordado: Atração e retenção de trabalhadores seniores.
Grupo-alvo: Novos trabalhadores.
Duração prevista e frequência: 1 mês (reuniões semanais de 15 a 30 minutos).
Objetivos e descrição: O objetivo é juntar em pares novos trabalhadores recrutados e seniores
(antiguidade calculada segundo o tempo passado na empresa e não automaticamente pela idade).
Permite ao novo trabalhador formular perguntas, receber conselhos, partilhar experiências mútuas e
expectativas com o seu mentor, ser apresentado aos colegas pelo seu mentor, criando um ambiente
mais acolhedor e fomentar a aderência aos valores da empresa.
Linhas orientadoras para implementação: O mentor deve oferecer-se e a dupla pode ser
apresentada pelos gestores diretos, que podem também participar na fase de avaliação. As reuniões
devem ser curtas (15-30 minutos) e flexíveis. A reunião (local, hora) é organizado pelo mentor de
acordo com as disponibilidades do mentorado. A sala escolhida deve ser sossegada; é preciso verificar
se a sala tem ou não que ser reservada. Neste caso, o mentor pode reservá-la. O mentorado pode
escolher o tópico de discussão. Sugestão de tópicos: explicação das regras da empresa, métodos de
trabalho, assuntos administrativos, competências, mas também tópicos informais como atividades de
lazer, dicas de saúde e transporte, relacionamento com os colegas.
Dicas para avaliação e reflexão após a atividade: Reunir com o gestor e responder a questionários
anónimos. Possibilidade de organizar avaliações de sessões de grupo com mesa-redonda: uma de
mentores, uma de mentorados e uma mesa mista.
Recursos e material necessário: Local de reuniões, questionário breve.

5. Atividade: Rotação de tarefas em pares
Tópico abordado: Aprendizagem intergeracional.
Grupo-alvo: Trabalhadores mais antigos e mais novos (voluntários).
Duração prevista e frequência: Pode ser de 2 horas até meio dia e repetido sempre que necessário.
Objetivos e descrição: O objetivo é dar aos trabalhadores uma panorâmica das diferentes funções
existentes na empresa/departamento e promover a comunicação intergeracional.
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Linhas orientadoras para implementação: Os pares devem ser propostos aos trabalhadores
voluntários. Os gestores intermédios e de RH podem anunciá-los e, se necessário, aconselhar os
trabalhadores sobre novas competências que possam desenvolver. Os trabalhadores mais velhos
podem acompanhar os trabalhadores mais jovens ou vice-versa nas suas tarefas diárias. Esta situação
pode durar meio dia e repetir-se sempre que necessário com o acordo da dupla e do seu gestor.
Dicas para avaliação e reflexão após a atividade: Questionário (se necessário, anónimo), mesas
redondas. A dupla pode informar os gestores, mas, neste caso, os comentários podem ser mais
restritivos.
Recursos e material necessário: -

6. Atividade: Pequeno-almoço de boas-vindas
Tópico abordado: Atração e retenção de trabalhadores seniores.
Grupo-alvo: Todos os trabalhadores (de preferência, 10 a 15 por sessão).
Duração prevista e frequência: 1 hora (todos os meses, sempre que alguém novo entra na empresa).
Objetivos e descrição: O objetivo é fomentar a comunicação entre os trabalhadores e criar laços
sociais. Para os novos trabalhadores, permite-lhes perceber melhor o ambiente de trabalho, conhecer
os colegas e sentirem-se bem-vindos. Para os trabalhadores mais antigos, possibilita que conheçam
os seus novos colegas e interajam com eles num ambiente agradável. Esta atividade informal pode
resultar numa melhor perceção da empresa sem impor qualquer tipo de pressão.
Linhas orientadoras para implementação: Esta atividade requer alguma preparação de antemão
(comprar e preparar a comida), a aprovação por parte dos gestores e a divulgação da data, hora e
local do pequeno-almoço. Os novos trabalhadores podem apresentar-se rapidamente e pode integrar
atividades de quebra-gelo. (Ver atividade 3). Todos os trabalhadores podem também apresenta-se
rapidamente, assim como o serviço no qual trabalham.
Dicas para avaliação e reflexão após a atividade: Questionário e comentários dos trabalhadores.
Recursos e material necessário: Sala disponível, comida e bebidas. Se for complementado com
atividades de quebra-gelo, os materiais necessários para as mesmas.
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4.2 Atividades para fomentar a atração e a retenção de trabalhadores
seniores
7. Atividade: Grupo de Facebook para partilhar eventos fora da empresa
Tópico abordado: Atração e retenção de trabalhadores seniores.
Grupo-alvo: Todos os trabalhadores.
Duração prevista: Indefinidamente.
Objetivos e descrição: Promover a comunicação informal, federar os trabalhadores e criar ligações
adicionais com base em interesses e passatempos comuns.
Linhas orientadoras para implementação: Um dos trabalhadores pode criar um grupo no Facebook.
As regras devem ser previamente estabelecidas e publicadas no grupo. Um ou dois trabalhadores
devem voluntariar-se para serem moderadores do grupo.
Dicas para avaliação e reflexão após a atividade: Para medir o sucesso do grupo, ver o número de
participantes e a frequência das publicações.
Recursos e material necessário: Computador, ligação à internet e conta de Facebook.

8. Atividade: Workshops para atualizar o perfil de trabalhadores seniores
Tópico abordado: Atração e retenção de trabalhadores seniores.
Grupo-alvo: Trabalhadores seniores, grupo de 5 pessoas por sessão.
Duração prevista e frequência: 2 horas, uma vez por mês.
Objetivos e descrição: Fomentar a comunicação entre trabalhadores juniores e seniores, assim como
a aprendizagem mútua. Atualizar as competências dos trabalhadores seniores de acordo com as
novas tendências.
Linhas orientadoras para implementação: Os gestores desempenham um papel essencial no início
e na execução da atividade: devem reunir voluntários entre trabalhadores seniores (participantes) e
juniores (instrutores) e concordar com a estrutura das sessões. Os juniores formam os seniores em
ferramentas TIC para atualizar e estruturar as suas competências e, se forem considerados relevantes,
ensinam-nos a utilizar redes sociais profissionais como o LinkedIn ou a Viadéo. Estes
seminários/workshops têm por objetivo elaborar uma avaliação das competências, a fim de reorientar,
se necessário, os trabalhadores mais velhos noutra área de trabalho. Ajuda os gestores a criarem
novos empregos adequados às novas capacidades dos trabalhadores (mais velhos).
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Implementação (material, contexto, localização): Os trabalhadores juniores lideram este tipo de
workshop com o apoio de gestores dentro da empresa. Os juniores formam os seniores em
ferramentas TIC para atualizar e estruturar as suas competências e, se forem considerados relevantes,
ensinam-nos a utilizar redes sociais profissionais como o LinkedIn ou a Viadéo. Estes
seminários/workshops têm por objetivo elaborar uma avaliação das competências, a fim de reorientar,
se necessário, os trabalhadores mais velhos noutra área de trabalho. Ajuda os gestores a criarem
novos empregos adequados às novas capacidades dos trabalhadores (mais velhos).
Dicas para avaliação e reflexão após a atividade: Questionário (anónimo, se necessário) e mesas
redondas.
Recursos e material necessário: Computador, ligação à internet e uma sala disponível.

9. Atividade: Vídeos/livros da empresa com testemunhos
Tópico abordado: Atração e retenção de trabalhadores seniores.
Grupo-alvo: Todos os trabalhadores.
Duração prevista e frequência: O livro é permanente e deve ser atualizado regularmente.
Objetivos e descrição: Valorizar os trabalhadores.
Linhas orientadoras para implementação: Os gestores/RH podem supervisionar a redação do livro.
Os trabalhadores demostram a sua motivação escrevendo testemunhos de momentos importantes
pelos quais passaram na empresa. Há também comentários de pessoas que deixaram a empresa. O
livro está disponível online e fisicamente. O livro (no formato físico) está acessível nas instalações da
empresa e o livro online está disponível no site da empresa.
Dicas para avaliação e reflexão após a atividade: Feedback oralmente.
Recursos e material necessário: Impressora, livro e computador.

10. Atividade: Entrevistas de acompanhamento
Tópico abordado: Atração e retenção de trabalhadores seniores.
Grupo-alvo: Entrevistas individuais para trabalhadores que entram na empresa.
Duração prevista: 20 minutos.
Objetivos e descrição: O objetivo é perceber as motivações dos trabalhadores, medir o seu nível de
satisfação e melhorar a adesão aos valores da empresa.
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Linhas orientadoras para implementação: Especialistas externos (se os recursos da empresa o
permitirem), ou os gestores diretos entrevistam os novos trabalhadores quando entram na empresa
e um ano depois para perceber se a empresa vai de encontro às suas expectativas e porquê. A escolha
de especialistas externos permite aos trabalhadores falarem mais livremente do que com os seus
gestores. Após a entrevista, o especialista escreve um relatório para o gestor.
Dicas para avaliação e reflexão após a atividade: Questionário anónimo.
Recursos e material necessário: Local de reuniões, guião de entrevista curta, e especialista externo
(se possível).

4.3 Atividades para fomentar a transferência e retenção de
conhecimento
11. Formação para usar aplicações em smartphones
Tópico abordado: Transferência e retenção de conhecimento.
Grupo-alvo: Trabalhadores seniores.
Duração prevista e frequência: 2 horas em cada mês.
Objetivos e descrição: Os trabalhadores juniores formam os seniores no uso de aplicações para
telemóveis e tablets relacionados com a organização no trabalho (como agenda, lembrete, e-mails,
entre outros), lazer (jogos, notícias, entre outros) ou no uso de aplicações que facilitem a sua vida no
quotidiano (aplicações de transporte público, aplicações que permitem pagar os seus impostos ou
aceder aos serviços da administração pública). O método de ensino será de forma divertida.
Linhas orientadoras para implementação: Os trabalhadores juniores e os gestores podem projetar
a formação inspirando-se em material já existente; os gestores devem disseminar a atividade.
Dicas para avaliação e reflexão após a atividade: Questionário.
Recursos e material necessário: Um smartphone, acesso à internet e uma sala disponível.

12. Atividade: Criação de uma base de dados para trabalhadores reformados ou alumni
Tópico abordado: Transferência e retenção de conhecimento.
Grupo-alvo: Todos os trabalhadores.
Duração prevista: Deve ser atualizada com frequência.
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Objetivos e descrição: Acompanhar os trabalhadores que fizeram parte da empresa, dar-lhes
reconhecimento e fazer um levantamento das suas competências.
Linhas orientadoras para implementação: Pode ser supervisionado por gestores de RH que
elaboram um ficheiro Excel com os nomes e endereços de e-mail de pessoas reformadas e com alguns
comentários extras (educação, formação, atividades na empresa, se o trabalhador era especializado
em alguma questão particular, entre outros). A base de dados pode ser consultada por todos os
trabalhadores e deve ser divulgada. Mais particularmente, pode ser usado para organizar festas de
Natal, eventos da empresa e dias multigeracionais.
Dicas para avaliação e reflexão após a atividade: Feedback oralmente.
Recursos e material necessário: Computador, ficheiro Excel e versão impressa.

13. Atividade: Criar material para transferir conhecimento (imagens e vídeos)
Tópico abordado: Transferência e retenção do conhecimento.
Frequência: Sempre que há uma nova máquina/método de trabalho.
Objetivos e descrição: Esta atividade permite a diferentes gerações partilhar o seu conhecimento
durante a formação: valoriza os trabalhadores da empresa e dá-lhes visibilidade de forma a estimular
o compromisso.
Linhas orientadoras para implementação: O conteúdo do material deve ser coordenado pelos
gestores e divulgado por todos. Os trabalhadores mais jovens podem gravar vídeos, gravar
mensagens de áudio ou tirar fotografias do trabalho diário dos mais antigos. Assim, fica mais fácil
transferir conhecimento. Escrever leva bastante tempo, ao contrário de usar uma câmera ou um
gravador. É essencial partilhar amplamente os vídeos dentro da empresa. Estes podem servir,
nomeadamente, para facilitar a transição quando um trabalhador abandona a empresa ou se
reformou.
Dicas para avaliação e reflexão após a atividade: Questionários e diálogo com os gestores.
Recursos e material necessário: Câmera, smartphone, vídeo projetor e gravador.

14. Atividade: Um quadro para comunicação com post-its de diferentes cores (vermelho,
laranja, amarelo) na sala comum – dois tipos de quadros, um relacionado com trabalho e
outro para lazer.
Tópico abordado: Transferência e retenção de conhecimento.
Grupo-alvo: Todos os trabalhadores.
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Frequência: Post-its trocados todas as semanas.
Objetivos e descrição: Permitir aos trabalhadores que partilhem conhecimento formal e não formal,
comuniquem sobre os seus interesses e passatempos e, eventualmente, que estejam juntos.
Linhas orientadoras para implementação: Os trabalhadores colocam post-its nos quadros para
expressar as suas necessidades (profissionais e não profissionais). Cada papel significa uma
mensagem: vermelho ("requer atenção urgente"), laranja ("abordar se tivermos os recursos") e verde
("estamos a ir bem"). Por exemplo, se um trabalhador precisar de usar uma ferramenta mas não sabe
como usá-la, ele pode colocar um post-it vermelho e escrever o que precisa (formação, entre outros).
Outro exemplo é um trabalhador que tem de preparar uma reunião, em inglês, em 3 semanas, e
precisa de alguém que saiba inglês, então pode colocar um post-it vermelho no quadro, e o
especialista responde com um post-it verde.
Dicas para avaliação e reflexão após a atividade: Feedback oralmente.
Recursos e material necessário: Post-its, sala comum.

4.4 Atividades para fomentar a criação de equipas multigeracionais
15. Atividade: Organização de Atividades de jogos em grupo nas equipas
Tópico abordado: Criação de equipas multigeracionais.
Grupo-alvo: Todos os trabalhadores (regras para constituir equipas muda de acordo com o jogo em
questão).
Duração prevista e frequência: Entre 1 a 4 semanas. A duração e a frequência dos torneios é decidida
pelos participantes. É possível organizar uma partida apenas.
Objetivos e descrição: O objetivo da atividade é impulsionar atividades informais entre trabalhadores
de diferentes faixas etárias através de um interesse comum (desporto, jogo, entre outros). Deve ser
escolhida uma atividade em que muitos dos trabalhadores estejam interessados, tal como um
desporto de equipa (futebol, basquetebol, râguebi...) ou um jogo de equipa (bowling, curiosidades...).
De seguida criar equipas que incluam diferentes faixas etárias e uma “liga” entre as mesmas.
Linhas orientadoras para implementação: Devem ser organizados foram do horário de trabalho e
se possível fora da empresa. Devem ser voluntários e incluir um organizador que se encarregue do
programa, resultados... O programa e horários devem ser acordados com os participantes de forma a
assegurar-se que existem um máximo de participantes; no entanto, deve-se estabelecer um horário
inicial para evitar complicações enquanto não se chega a um consenso.
Como exemplo, podemos usar um torneio de basquetebol. A primeira parte corresponde às
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atividades preliminares. Será necessário um organizador que se encarregue do jogo. Este organizador
terá que promover o jogo (pode ser feito com a ajuda dos RH e do departamento de comunicação)
para que os trabalhadores tomem conhecimento. O organizador ficará também responsável pela
inscrição, programa e resultados. Após terminar a atividade preliminar, será altura de realizar o
torneio. Primeiro deve-se criar equipas, sempre com a preocupação de colocar diferentes faixas
etárias entre as equipas. Dependendo do que a empresa pretende impulsionar, as equipas podem
também incluir pessoas de diferentes áreas da empresa ou juntar pessoas da mesma área. Após terem
sido criadas as equipas, é realizada a “liga”. O organizador deverá decidir as partidas que serão
jogadas e como se irá proceder até se chegar ao último jogo, a “final”.
Dicas para avaliação e reflexão após a atividade: Combinação de uma sondagem anónima e de
feedback oral entre o grupo. Os participantes podem tirar notas com reflexões sobre o que
aprenderam após a atividade. Podem também ter uma caixa de correio na qual possam colocar notas
dedicadas pessoalmente a um membro de uma equipa.
Recursos e material necessário: Dependendo da atividade, serão necessários materiais diferentes
(bolas, pistas de bowling...).

16. Atividade: Organização de seminários
Tópico abordado: Criação de equipas multigeracionais.
Grupo-alvo: Todos os trabalhadores.
Duração prevista: Metade de um dia, duas vezes por ano.
Objetivos e descrição: Os objetivos da atividade são a promoção da comunicação intergeracional e
a integração formal/informal e a aprendizagem formal e informal entre os trabalhadores. Os
seminários devem funcionar como um encontro para os colegas aprenderem mais sobre tópicos
concretos que lhes possam ser úteis e para a empresa, promover o sentido de equipa, apresentar
diferentes assuntos relacionados com a empresa...os seminários podem, em geral, ser usados para
melhorar a comunicação intergeracional através do uso de tópicos diferentes. No fundo, com esta
atividade a intenção é criar um ambiente onde muitas gerações possam beneficiar de uma integração
formal e informal.
Linhas orientadoras para implementação: Os seminários devem ter um grupo organizador, que
será melhor se for feito com um gestor e gestores dos RH. Este grupo deve pôr em cima da mesa
diferentes opções e tópicos, e os participantes na atividade podem também sugerir atividades
possíveis. Assim que forem escolhidas as opções, e dependendo da quantidade de vezes que se queira
conduzir o seminário, os organizadores podem pôr os participantes a votar nas atividades nas quais
preferem envolver-se de forma a que sejam interessantes para os participantes.
Dicas para avaliação e reflexão após a atividade: Uso de um questionário anónimo. Os
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participantes devem dar feedback anónimo relacionado com os principais pontos fortes e aspetos a
melhorar.
Recursos e material necessário: Dependendo da atividade, serão necessários materiais diferentes e
uma verba.

17. Atividade: Fazer o rascunho de um projeto de gestão em pares
Tópico abordado: Criação de equipas multigeracionais.
Grupo-alvo: Trabalhadores juniores e seniores.
Duração prevista: 20 minutos.
Objetivos e descrição: Os objetivos desta atividade são a comunicação entre os trabalhadores, a
valorização das suas competências e a aprendizagem mútua. A principal intenção desta atividade é
comparar as diferentes ideias sobre gestão de cada geração. Para o fazer, deverá criar-se um
documento no qual são explicadas as ideias em comum que possuem os trabalhadores de gerações
diferentes sobre gestão.
Com este tipo de atividade, os trabalhadores podem trazer a sua própria visão de liderança e
hierarquia num documento que será dado mais tarde aos gestores.
Linhas orientadoras para implementação: Os principais pontos a ter em conta para implementar
esta atividade são que os participantes têm que ser voluntários e que os pares têm que ser de
diferentes gerações. Antes de se começar a formar os pares, os organizadores têm que criar um
formulário com os pontos que os trabalhadores terão que discutir quando estiverem a fazer o
rascunho do projeto de gestão. Terão também que indicar de forma clara a missão que querem que
os trabalhadores desempenhem, para a explicarem posteriormente aos mesmos. Assim que os
documentos necessários estiverem prontos, é altura de se criar os pares. Receberão todo o material
e requisitos. É também importante que os organizadores decidam se os trabalhadores vão fazer isto
dentro das instalações da empresa ou noutro lugar.
Dicas para avaliação e reflexão após a atividade: Uso de um questionário anónimo. Os
participantes podem sentar-se numa mesa redonda após completarem a atividade e trocarem ideias
sobre o projeto de gestão.
Recursos e material necessário: Formulários fornecidos pelos gestores, instruções sobre o propósito
da atividade, no caso de ser decidido fazê-la nas instalações da empresa, espaço físico.
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18. Atividade: Dia de observação e de troca de tarefas
Tópico abordado: Criação de equipas multigeracionais.
Grupo-alvo: Trabalhadores juniores e seniores.
Duração prevista: 2 horas.
Objetivos e descrição: Os objetivos desta atividade são a comunicação entre os trabalhadores, a
valorização das suas competências e a aprendizagem mútua. Pretende ajudar os trabalhadores a
verem através dos olhos de outro funcionário, especialmente alguém de uma geração diferente. Esta
atividade permite também aos gestores verem a interação e fazerem comentários após cada troca,
de forma a melhorarem as competências e aprendizagem dos trabalhadores. Os trabalhadores que
participam nesta atividade devem ser voluntários, e as trocas devem ser feitas entre pessoas que têm
um mínimo de conhecimentos do trabalho que vão efetuar durante a troca; isto significa que trocar
alguém responsável por computadores por alguém responsável pela contabilidade poderá não ser a
melhor opção se não souberem absolutamente nada sobre isso.
Linhas orientadoras para implementação: O primeiro ponto a ter em conta são os trabalhadores
que vão participar. Após terem sido identificados os voluntários, deve-se formar os pares. Durante a
primeira semana, os trabalhadores juniores irão ocupar o lugar dos trabalhadores seniores durante
uma manhã. Isto irá permitir-lhes aprenderem sobre a forma como trabalham e as diferentes
competências necessárias, assim como outros detalhes que poderão ver. Na semana seguinte, será a
vez dos trabalhadores seniores ocuparem o lugar dos trabalhadores juniores durante uma manhã. Os
gestores irão observar a situação e tiram notas de tudo o que considerarem relevante para esta troca.
Para finalizar esta atividade, os trabalhadores e os gestores irão encontrar-se, e haverá uma troca de
opiniões e conclusões a partir da atividade.
Dicas para avaliação e reflexão após a atividade: Uso de um questionário anónimo. Os
participantes podem sentar-se numa mesa redonda após completarem a atividade e trocar ideias
sobre as aprendizagens efetuadas.
Recursos e material necessário: Agendamento das trocas de funções, formulários dos aspetos a ter
em conta pelos gestores se necessário.
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5 Anexos
Consultar os ficheiros Power Point disponibilizados no anexo relativos à realização das atividades no
trabalho.
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