







Análise de necessidades dos grupos alvo, relatórios
Formação de operadores da metodologia do TALENTAGED
Modelo do TALENTAGED adaptado e transferido, com o guia
para formadores
Relatório de Análise de Transferibilidade
Testagem do modelo TALENTAGED
Site e plataforma colaborativa
Conferência Final em Bruxelas

Líder de Projecto



Editor Responsável: Rede TANDEM PLUS - Grafismo : Inform’Action asbl

Results

Ferramenta focada nas

Competências em formação e consultoria para

trabalhadores de meia-idade
Transfer of innovation Multilateral projects Leonardo da Vinci

Tandem Plus Network, Lille (Franca) www.tandemplus.org
City of Zagreb (Croacia), Anjaf (Portugal), Folias Cooperativa
Sociale (Itália), Consorzio Servizi Sociali (Itália).

Parceiros





Forcoop Cora Venezia (Itália) www.forcoop.eu




Kairos SPA (Itália) www.kairos-consulting.com

Tempo Training & Consulting a.s. (República Checa) www.tempo.cz
PRIZMA Foundation for Improvement of Employment Possibilities
(Eslovénia) www.fundacija-prizma.si
Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung, Freiburg (Alemanha)
www.zze-freiburg.de

www.ageintandem.eu
LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013)
Agreement n° LLP 2012-1-FR1-LEO05-34213

Age in TandemObjectives
Porque é que necessitamos de uma maior participação de
trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho ?

yy É um factor importante que contribui para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.
yy É importante para combater a discriminação pela idade em matéria de emprego e ocupação,
uma vez que o preconceito de idade é um importante factor de exclusão para os trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho.
yy O investimento deve ser feito através de iniciativas de Aprendizagem ao longo da Vida,
adaptado às necessidades de mercado.
Seguindo estas necessidades e desafios, o objectivo principal da proposta do projecto AGE IN
TANDEM, é o envolvimento de uma parceria transnacional com o propósito de adaptar e transferir a Boa Prática do projecto TALENTAGED.

Como é que podemos obtê-lo ?
De forma a fazê-lo, o consórcio irá analisar a situação de retenção e reemprego da população activa envelhecida, actuando através de equipas de
trabalho locais, composta por uma estrutura de formação/orientação que
lidera e testa o processo e por um número de empresas disponíveis para
testar a metodologia.
A Cada parceiro, é pedido para aprofundar a adaptação da metodologia
no seu país (República Checa, Eslovénia, Croácia, Alemanha e Portugal),
focando nos beneficiários finais locais, nos quais uma forte intervenção é
necessária (trabalhadores de meia-idade atingidos pela crise). De modo a fazê-lo, partes e componentes específicos da metodologia poderá ser desenvolvido
por cada parceiro, seguindo os resultados da análise local e iniciando pela grande
experiência do consórcio no campo do envelhecimento de qualidade, empregabilidade
de trabalhadores de meia-idade e Aprendizagem ao longo da vida.

O Projecto AGE IN TANDEM será baseado em :
yy uma análise da situação focada nos sistemas de formação e orientação profissionais locais
existentes para os trabalhadores de meia idade ( através de entrevistas, pesquisa e focus group),
yy a situação actual no que concerne à empregabilidade de trabalhadores de meia-idade.

O aperfeiçoamento das Competências Chave dos trabalhadores de meia-idade e o
suporte na sua empregabilidade/mobilidade no mercado de trabalho, promovendo
reentrada/mudança profissional suportando o processo de escolha, são os objectivos
do AGE IN TANDEM e a metodologia do TALENTAGED. O envelhecimento da força
de trabalho e desenvolvimento/melhoria de competências são questões sérias e actuais
em todos os países europeus e precisa de ser encarado o mais rápido possível, com o objectivo, também, de reduzir os gastos sociais com as pensões. AGE IN TANDEM define
os seguintes objectivos específicos :

Para melhorar a troca de soluções inovadoras por toda a Europa no que diz respeito
à formação profissional e consultoria no sentido de ajudar os trabalhadores de meia-idade a manter o seu posto de trabalho e/ou promover a sua empregabilidade.
Para aumentar a consciencialização da necessidade de melhorar a aprendizagem
ao longo da vida e as ferramentas utilizadas pela formação profissional, por centros e
instituições de orientação da carreira, especialmente os que são direccionados para os
trabalhadores de meia-idade.
Para Reduzir a lacuna existente entre a formação profissional, os centros de orientação da carreira e o mercado de trabalho (ambos, públicos ou privados, particulares
PME’s) de modo a encorajar a cooperação mútua como vantagem, neste caso, para os
trabalhadores de mais idade.
Promover uma abordagem de género na formação profissional, estratégias e acções
de orientação de carreira, com particular atenção para as necessidades das mulheres
trabalhadoras, especialmente as de meia-idade, e/ou aqueles que estiveram afastados do mercado de trabalho durante muito tempo.
Incentivar a melhoria e reconhecimento das competências Chave e transversais,
com especial atenção para as que foram adquiridas através de formação informal
e não-formal, também pela implementação de avaliação de competências nos
processos de certificação.
Ajudar estes processos através da redução da exclusão digital, fornecendo
formação e criando ferramentas para uma maior consciencialização da utilização dos serviços mídia digitais.

