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Sumário Executivo
Este relatório foi produzido no contexto de um projeto Erasmus + da
União Europeia dedicado à empregabilidade dos Seniores. O relatório reúne
perspetivas sobre as competências dos Seniores no mercado de trabalho. Os
dados foram recolhidos através de pesquisa na web, revisão de documentos
de políticas, pesquisa de empregadores e informações e experiências das
organizações parceiras.
Numa sociedade em envelhecimento, o papel das pessoas com mais
de 50 anos de idade no emprego e no voluntariado está a aumentar. É
necessário superar os estereótipos negativos quanto à saúde e à aptidão
física, a inflexibilidade e a falta de capacidades nas TIC, como precisam ser
reconhecidos e aproveitados os benefícios trazidos por trabalhadores mais
velhos.
A política de igualdade e diversidade, que visa prevenir a discriminação
em razão da idade, apoia a noção de que os empregados são recrutados com
base em conhecimentos, habilidades e atitudes demonstráveis relevantes
para o papel. Os Seniores, portanto, beneficiarão de um quadro que apoie
a estruturação das competências que desenvolveram ao longo da vida e do
trabalho.
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O relatório baseia-se no quadro das competências europeias de
Aprendizagem ao Longo da Vida e toma nota também da mudança da natureza
do trabalho e das prioridades preconizadas para os colaboradores nos próximos
anos, destaques do Fórum Económico Mundial.
O resultado é uma estrutura acessível de 8 áreas-chave:
1. Comunicação e uso das tecnologias da informação;
2. Trabalho de equipa;
3. Reflexão crítica e resolução de problemas;
4. Criatividade e empreendedorismo;
5. Atitudes para o desempenho no trabalho (responsabilidade,
flexibilidade e adaptabilidade);
6. Organização eficaz;
7. Aprender a aprender;
8. Gestão, liderança e facilitação de processos de desenvolvimento.
Para cada uma dessas, são fornecidas 12 subdivisões que, por sua vez,
ajudarão os Seniores a pensar em evidências específicas que possam usar
para justificar reivindicações de competências em cada área. Para se destacar
no mercado de trabalho, os Seniores (como qualquer outra pessoa) precisam
não só de reivindicar a competência em certos níveis, mas também fornecer
provas para apoiar as suas reivindicações.
O Quadro Europeu de Qualificações propõe 8 níveis possíveis para as
qualificações baseadas em competências. No entanto, no contexto da
Senior+, é sugerida uma abordagem simples e mais flexível em que os
Seniores avaliam e, em seguida, fornecem evidências das suas competência
em três níveis:

3 = Forte, especialista, mestre, muito experiente, muito confiante
nesta área
2 = Intermediário, médio, mediano, no meio
1 = Fraco, novato, iniciante, a começar, inexperiente nesta área
Três abordagens são sugeridas para o processo de recolha do conjunto
de evidências:

1. Comece com as provas à mão e considere quais as competências que
isso pode validar (diplomas, produtos, citações, cartas de apreciação);

2. Comece com o quadro de competências e use-o como uma lista de
verificação para ajudar a procurar possíveis evidências para serem usadas;

3. Comece com uma função ou descrição do trabalho e pergunte quais
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são as competências necessárias para o fazer e, consequentemente, que
evidências serão necessárias.

A fim de ajudar os Seniores a seguir esses processos, o projeto Senior+
fornece ajuda através de programas onde os participantes trabalham
acompanhados e sozinhos. Os facilitadores que lideram esses programas
têm vários objetivos diferentes:
Incentivar os Seniores a estarem mais conscientes das suas próprias
competências e de lacunas nas suas competências;
Para apoiá-los no planeamento da colmatação dessas lacunas ou na
obtenção de competências necessárias para um trabalho significativo;
Ajudar os Seniores a reunir e apresentar essas competências num
formato acessível - principalmente em formato eletrónico e on-line;
Para ajudar os Seniores a preparar-se para se candidatarem a empregos
(pagos e não-pagos)
Os anexos deste relatório incluem informações detalhadas recolhidas pelos
diferentes parceiros em cinco países europeus e alguns dos detalhes das
pesquisas gerais na Internet sobre o tema.
Também estão incluídos os resultados do inquérito aos empregadores e uma
tabela que mostra as inter-relações entre alguns dos quadros de competências
existentes de Aprendizagem ao Longo da Vida, juntamente com algumas ideias
para recolher evidências relevantes.
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Contexto e finalidade deste
documento
Este documento foi compilado e atualizado ao longo das várias etapas do
Projeto Senior+, uma parceria estratégica envolvendo seis organizações de
cinco países europeus, financiado pelo Programa Erasmus+. Este documento
pode ser encarado como um manifesto ou documento de referência para o
trabalho com seniores desenvolvido no âmbito do projeto SeniorPlus, bem
como um recurso para diferentes atores que pretendam vir a trabalhar com
seniores.
No contexto do projeto, os seniores são adultos com 50 anos ou mais. A
secção referente ao grupo-alvo descreve as características dos participantes.
A maioria das organizações parceiras tem experiência de trabalho com
educação não formal e aprendizagem baseada em competências com jovens. O
trabalho semelhante com adultos e seniores encontra-se menos desenvolvido
e documentado, contudo o setor da juventude fornece alguns insights e
princípios úteis e transferíveis.
Parece-nos relevante que geralmente mesmo os projetos no domínio da
juventude utilizem competências de aprendizagem ao longo da vida que são
válidas em qualquer idade.
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Pesquisa
Este documento baseia-se em diversas fontes e documentos sobre
competências, na sua maioria documentos online produzidos pela Comissão
Europeia e as suas diferentes agências e projetos beneficiários. Esta recolha
permitiu uma grande diversidade de material de referência.
Foi também realizado um questionário aos parceiros do projeto que forneceu
alguma da informação específica sobre o país, sendo que a informação
recolhida através deste questionário é apresentada na íntegra no Anexo 3.
Por último, foi aplicado localmente pelos parceiros do projeto, um
questionário sobre as atitudes e abordagens junto de 23 empregadores, sendo
que o resumo das suas respostas poderá ser consultado no Anexo 2.

O Grupo-alvo
Quem são?
No contexto do projeto Senior+, os seniores são adultos com 50 ou mais
anos. Alguns sinónimos poderão ser: trabalhador experiente, pessoa mais
velha, pessoa de meia idade, maior de 50, terceira e quarta idade. Assim, o
grupo alvo é constituído por adultos com mais de 50 anos que se encontram à
procura de emprego ou de outra atividade que venha enriquecer as suas vidas.
Os seniores são pessoas com uma experiência de vida significativa, mas que
não têm necessariamente a confiança ou algumas das competências requeridas
no contexto do mercado de trabalho atual. Os seniores poderão estar à procura
de um emprego ou de voluntariado ou estágio.

De acordo com um artigo de 2014 do Serviço Europeu de Investigação
Parlamentar1 as pessoas mais velhas são um grupo em crescimento,
principalmente devido ao envelhecimento global da população. Em 2013,
38% da população Europeia tinha mais de 50 anos e está previsto que esta
percentagem aumente para 45% em 20332. Pode ser também consultado o
Relatório de Envelhecimento da Comissão Europeia 20123.
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A falta de competências tecnológicas é frequentemente entendida como
uma barreira no processo de encontrar emprego4. De acordo com a Estratégia
Digital Europa 2020 da EU, a melhoria da literacia digital e das competências
digitais são uma das chaves do crescimento económico.
Em 2010, “150 milhões de europeus – cerca de 30%- nunca tinham usado
a Internet. Frequentemente, alegam que não têm necessidade disso ou que é
muito caro. Este grupo é composto por pessoas entre os 65 e os 74 anos de idade,
com baixos rendimentos, desempregados e menos qualificados.”5 De várias
formas, isto resume o grupo-alvo do projeto Senior+ e diz-nos algo sobre as
barreiras que enfrentam na procura de emprego. Para além disso, o grupo de
pessoas que procuram emprego inclui pessoas com experiências significativas
no domínio pessoal e profissional, pessoas que foram dispensadas ou que
estão a voltar ao mercado laboral após vários anos, nomeadamente devido a
compromissos assumidos enquanto cuidadores no seio familiar.

Também se encontram incluídos no grupo-alvo os que se encontram em
risco de desemprego por diversos motivos.

1

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140811/LDM_BRI(2014)140811_REV1_EN.pdf
2
https://static1.squarespace.com/static/528f75f9e4b04c46c4559764/t/546e08d8e4b0ed4ce0491c
3e/1416497368089/MG+ILC.pdf
3
The European Commission 2012 Ageing report: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_
economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf
4
For the purposes of this document we will use the terms ‘work’ and ‘employment’ to include paid and unpaid activity.
5
Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social
committee and the committee of the regions. A Digital Agenda for Europe.(COM 2010 245 final).
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Quando se trabalha com seniores, assim como com outros grupos etários
é importante considerar:
A vontade para aprender e

O nível de abertura

A vontade ou relutância

motivação para participar;

de espírito;

em assumir riscos e

A abertura para aprender A abertura para aprender
de outras gerações;

sobre outras culturas;

experimentar coisas novas;
A abertura a métodos de
aprendizagem não formal;

Autoconfiança no trabalho Compromisso com uma aprendizagem e proem pares ou em grupos;

cesso de desenvolvimento de longa duração;

Situação
financeira;

Contexto pessoal e razão para

Estado físico

Nível de satisfação

Contexto

se encontrar desempregado;

e de saúde;

com a vida;

familiar.

Motivação

A motivação mais óbvia para os seniores se envolverem num processo de
aprendizagem e de desenvolvimento de competências é a necessidade de
encontrar um trabalho remunerado e de se tornar competitivo/a no mercado de
trabalho. Ainda assim, existem uma série de outras motivações referidas pelos
participantes, tais como o desejo de se envolver em atividades comunitárias e
sentir-se útil na sociedade bem como o de manter alguma interação social.
Mormente, uma pesquisa de ILO de 20026 revela que pessoas entre os 54
e os 64 anos são quase tão propensas a participar em formação como jovens
adultos entre os 25 e os 34 anos.
Dum ponto de vista sociológico, existe um grande benefício em ter seniores
envolvidos ativamente em emprego ou voluntariado. Com uma força de
trabalho decrescente na Europa (decrescendo mais de 1,5 milhões por ano
nos próximos 30 ano7) existe uma necessidade crescente de força laboral que
inclua os maiores de 50.
“Atualmente, é aceite que a educação e a formação desempenham um papel
essencial no que diz respeito ao apoio às pessoas mais velhas ao nível da tomada
de decisões e escolhas sobre a sua qualidade de vida futura, quer se trate de
emprego ou de voluntariado, poupança e investimento, relações familiares e
intergeracionais, ou simplesmente através do desejo de aprender e avaliar as
suas experiências de vida até ao momento. Existe um aumento de evidências de
investigação sobre os benefícios sociais e de saúde da aprendizagem em fases da
vida mais tardias, bem suportada pelos próprios testemunhos dos aprendentes
mais velhos.”8
6

ILO. (2002). An inclusive society for an ageing population: The employment and protection challenge. Paper

contributed by the ILO to the second World Assembly on Ageing. 8-12 April 2002: Madrid, Spain.
7
Demography, active ageing and pensions. Social Europe guide,Volume 3
8
http://www.associationforeducationandageing.org/ufiles/EuBiaGuide.pdf
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Acessibilidade
Tornando acessíveis as oportunidades de aprendizagem e de desenvolvimento
de competências, é necessário ter em consideração o custo dos serviços,
o compromisso de tempo e uma falta de autoconfiança que é muitas vezes
associada com baixo nível educacional. Esta falta de autoconfiança pode ser
futuramente exacerbada por aqueles que enfrentam um mercado de trabalho
bastante diferente daquele que conheciam anteriormente.
O grupo-alvo também inclui um elevado número de pessoas com necessidades
físicas, mentais e emocionais. De forma a assegurar a sua participação plena,
estas necessidades têm de ser tidas em conta aquando do planeamento das
oportunidades de aprendizagem e da gestão das expectativas dos diferentes
atores envolvidos.
É de considerar que uma quantidade significativa das políticas e legislação
europeias relacionadas com os seniores se foca na saúde e nos cuidados
relacionados com as fragilidades decorrentes do envelhecimento. A isto, acrescem
as políticas de pensões e legislação relacionada com a discriminação baseada na
idade no emprego. O programa Senior+ precisa de estar consciente não apenas
das políticas e legislação como também das barreiras práticas à participação e
metodologias concebidas para apoiar os seniores a ultrapassá-las.

Stakeholders
Quem está envolvido e qual é o seu interesse e possível contribuição?
Para nós, é claro que as principais partes interessadas são os participantes,
uma vez que estão envolvidos em oportunidades de aprendizagem e
desenvolvimento de competências. No entanto, há mais partes interessadas
no projeto, mormente instituições. Elas são as que contribuem e/ou beneficiam
do envolvimento dos seniores em atividades de desenvolvimento com um foco
na empregabilidade. Incluímos neste grupo os seguintes:
Fornecedores
• organizações de formação e desenvolvimento: públicas,
privadas e sem fins lucrativos;
• instituições de educação: ensino superior, escolas e
universidades.
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Empregadores
• em todos os setores
• organizações que acolhem voluntários (local e internacionalmente)
Instituições políticas
• autoridades locais e regionais
• governo e autoridades nacionais
• ministérios relevantes
• agências estatais de emprego
Corpos sociais e culturais
• bibliotecas
• associações
Sindicatos e ordens profissionais
• representantes dos trabalhadores
• corpos sociais ligados ao emprego e ao comércio
Famílias
• dependentes: os que recebem apoio dos participantes seniores
(financeiro, moral ou prático)
• cuidadores: aqueles de quem os participantes seniores dependem
para diversos aspetos das suas vidas
Cada um destes exemplos terá as suas prioridades e agendas. Terão
diferentes perspetivas quanto ao significado da qualidade e da escala
temporal das atividades e dos resultados.

A perspetiva dos empregadores
Os empregadores – incluindo os fornecedores de oportunidades de
voluntariado – são talvez a parte interessada mais importante depois dos
próprios participantes.
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Cada uma das organizações parceiras do Senior+ contactou uma série
de empregadores locais para entender as suas perspetivas em relação
à empregabilidade de pessoas seniores e que competências seriam
favorecidas nos seus processos e procedimentos de seleção. No total,
foram 23 os empregadores que nos fizeram chegar as suas respostas; pode
encontrar um sumário dos resultados no Annex 2.
Uma clara maioria dos empregadores que responderam dizem que não
têm uma política de empregabilidade específica para pessoas seniores.
Alguns tinham implementado esquemas para promover a diversidade e
apenas um referiu que procura especificamente por empregados novos, uma
vez que o trabalho requer resistência física.
A lista de competências que estes empregadores exigiriam de candidatos
seniores é larga. Vários disseram que não há competências específicas que
procurem nesta população, em comparação com outras. Muitos outros
listaram competências pessoais, como a comunicação e a capacidade de
resolução de problemas e atitudes baseadas em valores e características
pessoais, como a paciência, a bondade, a motivação, a honestidade, a
responsabilidade, a confiabilidade e a lealdade. Muitos outros requerem
ainda competências técnicas e experiência relevante para o lugar em
causa. Vários deles expressaram uma preocupação em relação à falta de
conhecimentos relativos às tecnologias da informação e um pequeno número
de empregadores mencionou um foco em estilos de vida saudáveis e boa
condição física. Todos reconhecem o valor que as pessoas seniores podem
trazer em forma de experiência, tranquilidade e potencial de liderança.
De forma geral, a abordagem dos empregadores contactados está
em concordância com a estrutura de competências sugerida mais tarde
neste documento e pode ser entendida como um aval à lista criada para o
e-portfolio do Senior Plus.
Pedimos também a estes empregadores que partilhassem dicas úteis
para pessoas seniores quando se candidatam a uma vaga de emprego. As
respostas incluíram: um encorajamento para fazer visível a profundidade
e abrangência da experiência e de como esta pode ser aplicada no novo
trabalho; demonstração de flexibilidade e adaptabilidade (contrariando
alguns estereótipos das pessoas mais velhas); demonstração de coragem
e vontade de aprender novas coisas, particularmente relacionadas com
as novas tecnologias. O risco de não conseguir fazer passar toda esta
informação numa entrevista foi assinalado e foi sugerido que os seniores
16

mantivessem uma atitude positiva e de confiança como um ponto positivo
para a sua empregabilidade.

Políticas, Estratégias e Planos
As políticas sociais assumem um papel determinante na forma como se
encara a idade. Walker (19999) descreve a mudança de agenda em relação à
população mais velha.
No início do seculo XX no Reino Unido, dois terços da população masculina
trabalhavam. Cem anos depois, esta taxa desceu para 7% (Walker 1999).
Em décadas anteriores, entre 1940 e 1970, a despesa pública gasta em
pensões na Europa diminuiu significativamente. O foco político foi na transição
do mercado de trabalho para reforma e na promoção de segurança financeira
para os cidadãos nessa fase da vida bem como no rejuvenescimento da
população trabalhadora no pós-guerra. Estas mudanças têm sido associadas
à questão da discriminação com base na idade e à ideia de que as pessoas mais
velhas são um peso para a sociedade, com um sentimento de impotência por
parte dos próprios.
Nas décadas seguintes, o declínio económico na Europa aumentou a
pressão para a reforma mesmo antes dos 65 anos. Em vários países europeus,
os programas governamentais promoviam a reforma antecipada a partir dos 50
anos. Com o aumento da população sénior, que vai ficando economicamente
inativa, surgem riscos significativos tais como atitudes negativas face às
pessoas mais velhas no mercado de trabalho, menos oportunidades e
oportunidades mais limitadas. Uma sondagem do Eurobarómetro em 2012

10

sugere que 45% dos Europeus acredita que a discriminação contra pessoas com
mais de 55 anos se encontra generalizada e 54% referem o facto de ter mais de
55 anos como um fator de desvantagem numa candidatura a um emprego –
mais do que ouros fatores tais como deficiência, cor da pele, religião, género e
orientação sexual.

9
https://gerontologist.oxfordjournals.org/content/40/3/304.short
10
Discrimination in the EU in 2012: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_sum_en.pdf
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Mais recentemente, o conceito de envelhecimento ativo parece ser sido
adotado ao nível político e prático. A idade normal de reforma em vários
países da Europa tem aumentado para 67 anos; as políticas sociais e da saúde
parecem estar a direcionar-se no sentido da promoção de estilos de vida ativos
e saudáveis; alguns colaboradores em determinados países têm reconhecido
o valor dos trabalhadores mais velhos e têm promovido contratos flexíveis e
condições de trabalho para motivar outros candidatos. Parece também que as
pessoas mais velhas estão a ativar-se a si mesmas e têm sido reconhecidas
como um poderoso lobby político.
Neste pano de fundo, podemos encontrar uma vasta gama de iniciativas
políticas ao nível europeu, nacional, regional e local relacionadas com o
desenvolvimento de competências, competitividade no mercado de trabalho,
aprendizagem não formal e empregabilidade. Contudo, ainda que muitas delas
abranjam todas as idades, na sua maioria são dirigidas aos jovens.
Algumas políticas chave com impacto a nível europeu:
O quadro estratégico: Educação e Formação 2020 (2009), serve para
apoiar os governos nacionais a enfrentar desafios comuns, incluindo o do
envelhecimento.
Um inventário de relatórios e documentos de apoio estão disponíveis
em:http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm
Um grupo de trabalho em educação de adultos no contexto do quadro
estratégico 2020 que trabalhou durante 2014 e 2015, produziu orientações
políticas, algumas das quais se encontram disponíveis no mesmo website.
A Agenda renovada Europeia para a Educação de Adultos (2011) especificou
prioridades para a educação de adultos para 2020 incluindo: coerência com
outras áreas políticas; fornecer e assumir oportunidades nomeadamente a
nível de numeracia, literacia e competências digitais, avaliação e identificação
de competências de adultos com baixas qualificações e acesso a qualificações;
melhorar a qualidade através da avaliação de necessidades, prosseguindo
com a educação e educadores e a avaliação de impacto. As oportunidades
disponibilizadas pelo programa Senior+abordarão muitas, senão todas,destas
prioridades.
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O Programa Erasmus+, que financia o projeto Senior+, parte de programas
anteriores, incluindo o Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida de 2007
a 2013.
Um dos objetivos do atual programa é “promover a emergência e aumentar a
consciência de uma área europeia de Aprendizagem ao Longo da Vida ao nível
dos sistemas de educação e formação, em particular através de uma cooperação
política otimizada, um melhor uso da transparência EU e do reconhecimento de
ferramentas e da disseminação de boas práticas”. O projeto Senior+ contribui
para este propósito com o seu envolvimento com o grupo alvo de pessoas
acima dos 50 anos.
Uma publicação significativa do CEDVF (Centro Europeu de Desenvolvimento
Vocacional e Formação) em 2006, “Promovendo Aprendizagem ao Longo da
Vida para trabalhadores mais velhos”11, descreve a necessidade de sinergias
entre as áreas da economia, emprego e educação de modo a contribuir para a
mudança de panorama e criar ambientes de trabalho age-friendly.
Os autores sublinharam três áreas chave:

1. Mudança de atitudes face à idade e aprendizagem na vida
profissional e na sociedade;
2. Construção de ambientes de trabalho inclusivos e apoiantes da
aprendizagem para pessoas mais velhas;
3. Criação de parcerias entre stakeholders e a sociedade para
enfrentar o desafio da demografia.
Tal como estes progressos vão surgindo em diferentes países, o projeto
Senior+ contribui de forma clara na preparação de seniores para o trabalho.
Ao nível nacional, por toda a Europa, o cenário está longe de ser claro e
consistente.
Alguns países (por ex., a Letónia) têm destacado a Educação e transferido as
suas políticas de aprendizagem ao longo da vida em planos estratégicos anuais
e plurianuais, com implementação nacional, regional e local. Outros países
tais como França e Portugal têm-se focado nos empregadores; em França,
aos empregadores com um quadro com mais de 50 funcionários é exigido que
apresentem planos específicos para recrutar e reter trabalhadores mais velhos.
Em Portugal são dados incentivos aos empregadores que contratem pessoas
com mais de 55 anos. O que não é claro é se existe alguma legislação ou
esquema de incentivo para encorajar os seniores inativos, com baixa confiança
ou subqualificados em candidatar-se a um emprego.

11
Promoting lifelong learning for older workers; An international overviewwww.cedefop.europa.eu/files/3045_en.pdf
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Mesmo que os empregadores possam reconhecer que têm uma força de
20

trabalho envelhecida e mesmo podendo desenvolver políticas internas para
assegurar um tratamento justo para os trabalhadores mais velhos, existe ainda
a possibilidade de estereotipar os trabalhadores mais velhos como tendo falta
de flexibilidade nos seus papéis e como resistentes à mudança. Os programas
de formação e desenvolvimento são frequentemente dirigidos para empregados
jovens altamente motivados. Os seniores que se envolvam no programa Senior+
podem por isso ter alguns preconceitos sobre formação e desenvolvimento,
pode por isso ser necessário persuadi-los sobre a relevância e pertinência destes
processos. Alguma investigação sugere que é preferível os seniores focarem
o seu desenvolvimento naquilo em que já são bons e que encaixa nas suas
personalidades. “Quando um funcionário mais velho já mostra as competências
que em geral são previsíveis pela sua personalidade, ele ou ela provavelmente terá
atingido um teto de desenvolvimento. Quando um empregado mais velho mostra
insuficientemente as competências, mas o seu perfil de personalidade apoia o
desenvolvimento dessas competências, vale a pena investir no desenvolvimento
futuro”.
Novamente sob a perspetiva do empregador, existem várias tendências que
afetam as políticas para emprego e desenvolvimento de seniores. Um artigo de
Rhebergen e Wognum13 de 1997 identificava que os trabalhadores têm que
reconhecer:

1. Que em muitos países existe um envelhecimento da força de trabalho;
2. Que as organizações tendem a tornar-se mais horizontais e menos
hierarquizadas, existindo por isso menos oportunidades para subir de posição
numa organização;

3. Que os contratos são cada vez mais flexíveis. O conceito de um “trabalho
para a vida” já não é uma expectativa realista e existe a necessidade de ser
suficientemente flexível para mudar de funções numa mesma organização;

4. Que a responsabilidade do planeamento e desenvolvimento de
carreira recai mais sobre os trabalhadores do que quando a maioria dos
seniores começaram a trabalhar.
Estas quatro tendências têm um significado significativo na abordagem que
os seniores assumem no trabalho e na procura de trabalho. O envelhecimento da
força de trabalho significa maior competição entre pares e mudanças na forma
como as organizações operam o que significa que os trabalhadores precisam
de ser flexíveis e “multitalentosos”. O programa Senior+ é em si mesmo a
solução para a necessidade de uma maior auto gestão da carreira de cada um,
constituindo-se como uma resposta para a necessidade de apoio nesta área.
12
http://www.ufhrd.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2008/06/41-2_schakel_smid_wognum.pdf
13
Rhebergen B. &Wognum, I. (1997). Supporting the career development of older employees: an HRD study in a Dutch
company. In: International Journal of Training and Development, 1 (3), 191-198.
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Quadros de Competências
What do we mean by competences?
A palavra competência é utilizada de diferentes formas, mas normalmente
inclui um elemento de capacidade e proficiência. No contexto do Senior+,
usamos o termo para significar a combinação de capacidades, conhecimento e
atitude. As competências são usualmente vistas através do prisma de valores
pessoais e organizacionais. Elas são adquiridas através da experiência de vida,
formação e outras formas de aprendizagem formal, não formal e informal.14
De acordo com o projeto de definição e seleção de competências (DeseCo)
da OECD
““As sociedades atuais colocam exigentes desafios aos indivíduos, que são
confrontados com a complexidade em muitas fases de suas vidas. O que é que
essas exigências implicam para as competências-chave que os indivíduos
precisam de adquirir?
Definir tais competências pode melhorar as avaliações de quão bem preparados
jovens e adultos estão para os desafios da vida, assim como identificar objetivos
abrangentes para os sistemas de educação e aprendizagem ao longo da vida.
Uma competência é mais do que simplesmente conhecimento e capacidades.
Competência envolve a capacidade de enfrentar exigências complexas, tendo
em conta e mobilizando recursos psicossociais (incluindo capacidades e
atitudes) num determinado contexto. Por exemplo, a capacidade de comunicar
eficientemente é uma competência que poderia ter em conta o conhecimento do
individuo da língua, capacidades práticas de TI e atitudes face àqueles com quem
ele ou ela comunica.” 15
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Várias organizações e profissionais desenvolveram nos anos recentes
quadros de referência de competências com uma perspetiva que inclui a
análise e avaliação bem como a estruturação de oportunidades de formação e
desenvolvimento. Os benefícios disto incluem a clareza, consistência e a visão
detalhada e holística sobre o que está envolvido num determinado emprego
ou função. Por outro lado, os quadros de competências podem ser usados
para introduzir a falta de flexibilidade nas funções, burocracia excessiva e uma
mentalidade simplista quando se fala de desenvolvimento profissional.
O CharteredInstitute for PersonnelandDevelopment (CIPD) no Reino
Unido é o organismo profissional que representa os que estão envolvidos
no desenvolvimento das pessoas no trabalho. A folha de informações do
CIPD relativa a competências faz uma distinção entre competency (plural
competencies) ecompetence (pluralcompetences). Enquanto o primeiro
enfatiza os atributos pessoais e comportamentos o segundo enfatiza os
resultados do desempenho e padrões mínimos.
No contexto da Senior +, concentramo-nos em competências, uma vez
que estas tendem a ser mais genéricas e transferíveis para uma variedade de
situações e são mais acessíveis e inclusivas
O Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida desenvolveu um referencial
de competências17“que todos os indivíduos precisam para satisfação e
desenvolvimento pessoal, cidadania ativa, inclusão social e emprego”.
Essas competências chave estão divididas em oito áreas chave:

1. Comunicação na Língua materna
2. Comunicação em línguas estrangeiras
3. Competências matemáticas e competências básicas em ciência e
tecnologia

4. Competência Digital
5. Aprender a aprender
6. Competências Sociais e Cívicas
7. Espírito de iniciativa e Empreendedorismo
8. Consciência e Expressão cultural
14
15
16
17

For a discussion on the difference between these, see http://infed.org/mobi/what-is-non-formal-education/
http://www.cipd.co.uk/hr-resources/factsheets/competence-competency-frameworks.aspx
http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf
The Key Competences for Lifelong Learning – A European Framework is an annex of a Recommendation of the

European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning that was
published in the Official Journal of the European Union on 30 December 2006/L394. (http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/site/en/oj/2006/l_394/l_ 39420061230en00100018.pdf)
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O quadro de referência sugere que estas competências são igualmente
importantes e que se encontram relacionadas entre si. O referencial também
reconhece como parte integrante de todas as oito áreas: pensamento crítico,
criatividade, iniciativa, resolução de problemas, avaliação de riscos, tomada de
decisão e gestão de emoções. Pode afirmar-se que todas estas competências
o são por direito próprio.

A abordagem de alto nível da OCDE sugere três áreas para definir e
selecionar competências chave:
“Primeiro, os indivíduos precisam de ser capazes de usar uma ampla gama
de ferramentas para interagir eficazmente com o meio ambiente: tanto físicas
como tecnológicas e socioculturais, como o uso da linguagem. Eles precisam
de entender essas ferramentas suficientemente bem para adaptá-las aos seus
próprios propósitos - usar as ferramentas de forma interativa.
Em segundo lugar, num mundo cada vez mais interdependente, os
indivíduos precisam ser capazes de se envolver com os outros e, como eles vão
encontrar pessoas de diferentes origens, é importante que eles possam interagir
em grupos heterogéneos.
Terceiro, os indivíduos precisam de ser capazes de se responsabilizar pela
gestão das suas próprias vidas, situar as suas vidas num contexto social mais
amplo e agir de forma autónoma.

Estas categorias, cada uma com um foco específico, encontram-se
interrelacionadas e coletivamente formam uma base para identificar e mapear as
competências chave.
A necessidade de os indivíduos pensarem e agirem reflexivamente é central
para este quadro de referência de competências. A reflexividade não envolve apenas
a capacidade de aplicar rotineiramente uma fórmula ou método para confrontar
uma situação, mas também a capacidade de lidar com a mudança, aprender com a
experiência e pensar e agir com uma posição crítica “.
Este pensamento liga-se diretamente à proposta apresentada pelo Programa
Senior+. O Programa apoia os seniores na reflexão crítica de modo a articular as
suas competências e comunicar os benefícios da sua experiência a possíveis
empregadores.
Os sistemas de educação formal, desde a primeira infância até a idade adulta,
concentram-se no desenvolvimento de nossas habilidades técnicas, em detrimento
das competências interpessoais. No entanto, estudos recentes sugerem que os
empregos do futuro - e, de facto, do presente - exigem que tenhamos competências
interpessoais bem desenvolvidas. A pesquisa do WEF mostra que essas habilidades
são mais desenvolvidas fora dos limites da educação tradicional, especialmente
no caso dos adultos. É a educação não formal que permite aos aprendentes tomar
consciência, reforçar e desenvolver as aptidões necessárias que o mundo do
trabalho de hoje, e ainda mais de amanhã, exige.
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http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf

Como é que as competências podem servir
os seniores?
O nosso inquérito revela uma variedade de respostas em torno do
desenvolvimento de competências. Este leque varia desde a aversão a tudo o
que soe como jargão até uma falta de clareza sobre o que significa o termo, a
um desejo genuíno de desenvolver competências e conhecimento (mesmo que
não lhes chamem competências).
Isto sugere que o programa Senior+ precisa de verificar níveis de
familiaridade e compreensão do uso da tecnologia, considerando desde logo
o recrutamento dos Seniores. Numa fase posterior, os programas também
precisam de desconstruir a terminologia de forma a facilitar a comunicação
entre os seniores e os potenciais empregadores. É pouco claro em que medida
os empregadores usam a terminologia «competências», particularmente no
contexto de recrutamento e seleção. Deduz-se que as grandes entidades
empregadoras usem mais essa terminologia que as pequenas e médias
entidades empregadoras. A nossas entrevistas

apoiam esta perspetiva

na medida em que nenhuma das entidades empregadores (entidades
empregadoras pequenas e locais)se referiu ao uso de um referencial de
26

competências como uma ferramenta utilizada no recrutamento e seleção.
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Contudo, existem quadros de competências, especialmente aqueles
com uma estrutura clara e robusta de indicadores, que serão úteis para os
seniores que queiram descrever e fornecer evidências das competências,
conhecimentos e atitudes que afirmam possuir. Os quadros de competências
permitem por um lado uma autoavaliação e por outro fornecem uma forma de
sintetizar o que alguém consegue fazer.

Que quadros de competências são utilizados
nos diferentes países?
Uma análise de um vasto leque de websites Europeus, sugere que não
existe um quadro único de competências que assente em todos os seniores.
Temos verificado que o Quadro Europeu de aprendizagem de competências ao
longo da vida abarca a maioria das competências mais genéricas necessárias
em termos de empregabilidade. Adicionalmente, em muitos países, os
órgãos profissionais e industriais têm desenvolvido quadros de referência
que descrevem competências técnicas necessárias para desempenhar uma
determinada função ou profissão independentemente da idade.

Rumo a um Sistema de competências Sénior na
Europa
No contexto do projeto Senior+, decide-se utilizar o quadro sobejamente
conhecido e aceite de Aprendizagem de Competências ao Longo da Vida, junto
com competências daOECD (Anexo 2 resume este quadro de referência e
sugere algumas das evidências que podem ser usadas pelos Seniores para
demonstrar que possuem determinadas competências).
Utilizámos estes quadros de referência de forma combinada com as
prioridades descritas em WEF de modo a criar um quadro de competência
compreensivo e acessível como se pode ver no quadro abaixo.
Este é o quadro que é utilizado no âmbito do e-portfolio Senior+ e
enquanto ferramenta de autoavaliação. Para além disso, os seniores são
encorajados a complementar este quadro com outras competências técnicas
relevantes.

Principais Competências

1

Subdivisões
1. Usar tecnologias da comunicação (ex. telefone, skype,
email e mensagens instantâneas)

Comunicação e uso

2. Falar em público

de Tecnologias de

3. Saber ouvir

Informação

4. Descrever e explicar ideias
5. Usar software comum (msoffice, outlook, motores de
busca)
6. Usar redes sociais
7. Produzir conteúdos escritos para diferentes públicos e
meios de comunicação
8. Tirar, editar e partilhar fotografias digitais
9. Criar páginas web e outras apresentações online (ex.
blogs, web/vídeo clips, slideshare)
10. Pesquisar e analisar informação pertinente de um
conjunto de recursos de forma crítica e sistemática
11. Comunicar de acordo com regras, protocolos de
segurança e etiqueta profissional, tanto de forma explícita
como implícita
12. Comunicar noutra língua
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Principais Competências

2

Subdivisões
1. Desenvolver uma boa relação com os outros (inclui ouvir,
partilhar e criar empatia)

Trabalhar

2. Gerir e resolver conflitos

em equipa

3. Dar e receber feedback
4. Demonstrar sensibilidade perante diferentes normas e
expectativas culturais
5. Respeitar diferentes perspetivas e opiniões
6. Demonstrar paciência e capacidade de perdoar quando os
outros cometem erros
7. Usar tecnologias que facilitem a comunicação à distância,
tanto de forma direta (chat, videoconferência, reuniões
virtuais) como diferida (fóruns de debate, e-portfolio)
8. Colaborar no desenvolvimento de ideias, resolução
de problemas e implementação de projetos (tanto
presencialmente como à distância)
9. Trabalhar com colegas de um grupo de parceiros e
entidades interessadas. (Incluindo instituições da sociedade
civil, associações, empresas e outros empregadores)
10. Ser emocionalmente inteligente (saber reconhecer as
suas emoções e o impacto pessoal nas emoções dos outros)
11. Cooperar com os outros para completar tarefas comuns
12. Comportar-se de forma a promover a participação, a
motivação e o envolvimento de todos os membros da equipa.

3

1. Demonstrar consciência das situações, problemas e
respostas

Reflexão crítica

2. Refletir sobre experiências, feedback e informação

e Resolução de

3. Analisar causas

problemas

4. Ter em conta valores e prioridades
5. Evitar juízos de valor ou atribuição de culpa
6. Escolher uma abordagem lógica para encontrar soluções
7. Definir objetivos e metas
8. Gerar ideias
9. Envolver os outros na procura de soluções
10. Usar conhecimentos, informações e diferentes
perspetivas para avaliar ideias e soluções
11. Tomar decisões
12. Implementar decisões

Principais Competências

Subdivisões

4

1. Ter abertura a novas ideias e experiências (sejam

Criatividade e

2. Detetar oportunidades e “lacunas no mercado”

Empreendedorismo

culturais, artísticas ou profissionais)
3. Considerar novas perspetivas
4. Pesquisar informação
5. Colocar questões com curiosidade
6. Usar métodos e ferramentas individuais e coletivas para
gerar ideias e sugestões
7. Adquirir recursos (incluindo dinheiro)
8. Elaborar e implementar planos
9. Tornar ideias reais para os outros
10. Assumir riscos calculados
11. Persuadir os outros para se juntarem ou darem apoio
12. Dar os primeiros passos

5
Atitudes no
desempenho do
trabalho
(Responsabilidade,
flexibilidade e
capacidade de
adaptação

1. Saber lidar com ambiguidade e incerteza
2. Reconhecer obrigações e responsabilidades
3. Ter iniciativa
4. Demonstrar genuíno interesse em novas ideias
5. Demonstrar princípios de integridade e fiabilidade
6. Confiar nos outros e ser de confiança
7. Demonstrar comportamento ético e capacidade de
decisão
8. Ser resiliente
9. Desencadear mudanças
10. Ter visão periférica
11. Ter disponibilidade para sair da zona de conforto por
forma a progredir ou evoluir
12. Ter capacidade de se adaptar rapidamente a novas
situações
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Principais Competências

6
Organização Eficaz

Subdivisões
1. Completar tarefas dentro dos prazos e de acordo com os
requisitos exigidos
2. Gestão eficaz do tempo: subdividir tarefas
3. Monitorizar o progresso no contexto de metas e objetivos
4. Usar funções matemáticas básicas para garantir um bom
planeamento, relatório e tomada de decisões (incluindo a
parte financeira)
5. Multi-tasking: fazer progressos com diferentes tarefas e
responsabilidades ao mesmo tempo
6. Trabalhar sobre pressão
7. Usar diferentes ferramentas para se manter organizado
(ex. agendas, listas de prioridades, ferramentas de gestão
de projetos)
8. Planear e priorizar tarefas
9. Defender e reivindicar direitos, interesses, limites e
necessidades
10. Responder de forma construtiva a situações de mudança
11. Avaliar e atribuir recursos: humanos, financeiros, de
capacidade e de competência
12. Gerir o próprio ambiente de trabalho

7

1. Manter-se atualizado com conhecimento e competências
relevantes

Aprender a

2. Ter consciência dos seus pontos fortes e das suas

Aprender

fraquezas
3. Pedir explicações ou clarificações quando as coisas não
são claras
4. Ter iniciativa para aprender
5. Comprometer-se em aprender e/ou estudar
6. Procurar novas oportunidades de desenvolvimento e
experiências
7. Refletir sobre experiências para maximizar aprendizagens
8. Procurar aconselhamento, informação e apoio
9. Implementar aprendizagens (passar da teoria à prática)
10. Usar diferentes abordagens à aprendizagem (leitura,
observação, cursos, entre pares, online, experiência prática)
11. Definir objetivos e metas para crescimento pessoal,
evolução e concretização de resultados
12. Avaliar e partilhar aprendizagens

Principais Competências

Subdivisões

8

1. Avaliar competências e aptidões dos outros

Gestão, liderança

3. Formar e/ou tutorar colegas

e desenvolvimento
de pessoas

2. Ensinar os outros (incluindo experiências de partilha)
4. Delegar e dividir tarefas
5. Criar oportunidades para crescimento e desenvolvimento
6. Prever comportamentos e dar diretrizes
7. Assegurar que os colegas têm metas e objetivos claros
8. Manter níveis de trabalho (através de incentivo e
disciplina)
9. Persuadir e motivar os outros
10. Monitorizar e avaliar informação e desempenho
11. Tomar decisões
12. Criar contratos/compromissos: formal e informalmente
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Metodologias e oportunidades
de aprendizagem
Apresentação das competências

Como se pode verificar no quadro abaixo, os quadros de competências

podem ser esmagadores. Existe uma tendência para incluir imensa informação
de modo a cobrir tantas situações e pessoas diferentes quanto possível.
Os quadros de referência de competências geralmente usam uma
estrutura deste tipo:
Área de competência Geral;
Competência Específica;
Critérios que definem a competência;
Indicadores para mostrar que se possui a competência.
Para além disso, as competências são por vezes divididas em níveis, ou
possuem indicadores para indicar a presença da competência nesses diferentes
níveis. Por exemplo iniciado, intermédio/em melhoria, especialista, líder.

Apoiar os seniores a envolverem-se com as
competências
No contexto do Senior+, sendo que o objetivo principal do uso das
competências é criar consciência no individuo e no potencial empregador,
recomenda-se uma abordagem simples e facilmente acessível.
Existem várias abordagens de envolvimento com competências, que podem
ser utilizadas com a mesma pessoa em diferentes momentos.
Uma delas poderá consistir em começar com as evidências que os Seniores
possuem, quais são as histórias que eles contam? Que produtos, artefactos,
certificados ou testemunhos é que eles têm para fazer evidência dessas
competências? Um/a sénior poderia alegar estar apto/aa desempenhar uma
determinada profissão e fornecer evidências para tal. Isto poderia conduzir a
uma reflexão sobre o nível de determinadas competências bem como sobre a
sua atualidade (quão recente é a história e a evidência?). Isto poderia também
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conduzir a reflexões sobre a transferibilidade das competências a diferentes
situações.

Um segundo ponto por onde se poderia começar seria fazer uma checklist a
partir de um quadro de competências. Que competências é que eu considero ter
e que evidências é que possuo para poder consubstanciar essas competências?
Onde estão as falhas e que relevância têm?
O Toolkit para formadores e facilitadores do Senior+ contém dois formulários
de autoavaliação que foram concebidos tendo esta abordagem em mente.
Um terceiro ponto por onde se poderia começar seria a reflexão sobre o
tipo de função que eu gostaria de desempenhar. A que empregos me quero
candidatar, e que competências são necessárias para tal?
Muitos empregadores utilizam um modelo descrição de função nos seus
processos de seleção e recrutamento por isso pode ser muito útil mapear isso
através de um quadro de competências.
Todos estes pontos são integrados numa abordagem matriz na qual se
baseia a construção do e-portfolio. Trata-se de um sistema onde a informação
e a evidência possam ser registadas e recuperadas facilmente. O quadro
abaixo mostra uma forma de combinar no mesmo local: a evidência (castanho),
o descritivo da competência (laranja) e uma determinada função profissional
(azul). Assume-se que cada evidência tem um código de referência.

Observação
Direta

Entrevista Referência ou Documento
Testemunho

Produto

Competência
A

A001

B003

C001

D001

E002

Competência
B

A003

B015

C020

D002

E003

Competência
c

A001

B022

C001

D003

--

Competência
d

A023

B001

C001

D004

--

A ferramenta E-portfolio desenvolvida no âmbito do Programa Senior+
inclui uma versão desta abordagem. Pode ser encontrada informação mais
detalhada em http://comp-pass.eu/login.php
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Abordagens de formação, métodos e ferramentas
para facilitadores
No contexto do Programa Senior+, o papel do facilitador funciona mais
como mentor trabalhando de um para um e como facilitador ou formador num
contexto de grupo. Para facilitar será utilizado o termo Formador/Conselheiro.
Os objetivos gerais de apoio aos Seniores neste contexto são:
Encorajar os Seniores a aumentar a consciência sobre as suas próprias
competências bem como das lacunas nessas competências;
Apoiar os Seniores a planear o preenchimento dessas lacunas ou
a desenvolver outras competências necessárias para obter emprego
significativo;
Apoiar os Seniores a apresentar essas competências num formato
acessível l - eletrónico e online;
Apoiar os Seniores na preparação de candidaturas para trabalho (pago
ou não pago).
Assim sendo, não existe um conjunto de competências que se ajuste a
todos e a todas as situações e objetivos. Os seniores precisarão de se tornar
ágeis a pensar na melhor forma de apresentação das suas competências,
conhecimentos e atitudes e para isso poderão precisar de utilizar diferentes
formatos e modelos.
O Projeto Senior+ desenvolveu um Toolkit detalhado para Formadores/
Conselheiros de modo a apoiar o desenvolvimento do programa para Seniores.
Este Toolkit inclui também detalhes do programa de formação de formadores.

Avaliação e Validação
Para muitos empregadores e trabalhadores, uma competência é provada
(ou pelo menos evidenciada) pelas qualificações. Existem várias organizações
que se dedicam a isso, a nível de educação, ensino superior e de vários setores
de emprego. Vários organismos profissionais utilizam o seu conhecimento
sobre competências relevantes para as classificar e avaliar - frequentemente
através de uma avaliação de portfolio.
A nível Europeu, o Quadro Europeu de Qualificações19 , procura fornecer uma
ferramenta que permita identificar e comparar qualificações entre diferentes
países Europeus. O Quadro Europeu de Qualificações divide conhecimentos,
skills e competências em 8 níveis diferentes, sendo que esta complexidade o
torna bastante inacessível e denso para os objetivos do projeto SeniorPlus.
Existe algum debate em torno do valor que é dado ás qualificações e à sua
validação externa por parte dos Seniores e dos Empregadores, principalmente
as transversais desenvolvidas ao logo da vida, descritas abaixo no quadro
concetual do SeniorPlus . A pesquisa no âmbito do Senior+ não procura avaliar
a relevância ou a importância das qualificações, contudo é de salientar que
nenhum dos empregadores contatados mencionou nada sobre avaliação e/ou
qualificações formais.
Aquilo que é normalmente referido como “experiência de vida” é
possivelmente difícil de medir, mas as competências envolvidas nessa
experiência podem ser evidenciadas de diferentes formas. É por esta razão que
o Projeto Senior+ encoraja os participantes a refletirem nas suas experiências e
a apresentarem uma variedade de diferentes tipos de evidências. O E-portfolio
desenvolvido no contexto do Projeto Senior+ permite colocar as suas evidências
num formato eletrónico (encorajando ao mesmo tempo o desenvolvimento de
competências digitais). Para além disso, as qualificações formais ou validadas
externamente podem também ser incluídas no E-portfolio.

19

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_en.pdf
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Anexos
Anexo 1
Comparação de quadros de competências e exemplos de possiveis evidências
A tabela abaixo resume as competências transversais (em castanho) e as
competências OECD (em amarelo). Os outros itens são subdivisões e incluem
algumas competências específicas.

Competências Chave
Comunicação
Comunicação na
língua materna
Comunicação
noutra língua

Uso de
ferramentas
interativas

Possíveis Subdivisões

Exemplos de evidências

Uso de tecnologias de
comunicação

Entrevista/conversação
de um para um (na
língua materna ou
noutra língua)

(ex: telemóvel, skype)
Falar em público

Exemplo de
testemunhos de
Comunicação noutra
situações em que
língua
poderiam acontecer
Competências de escuta mal-entendidos mas
em que foi possível
Descrever eficazmente
evitá-los graças a uma
Explicar ideias
comunicação eficaz
complexas com termos
Apresentação- direta
simples
em vídeo
Usar conhecimento e
informação

Numeracia
Competências
matemáticas e
competências
básicas em ciência
e tecnologia
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Uso de
ferramentas
interativas

Competências
com operações
matemáticas básicas
( adição, subtração,
multiplicação e divisão)
Uso da calculadora
Utilização de
linguagem, símbolos e
mensagens

Texto traduzido
Exemplo de
documentos escritos
pelo Senior
Qualificações
relevantes
Exemplos de tarefas
concretizadas in situ

Competências Chave
Competência Digital

Uso de
ferramentas
interativas

Possíveis Subdivisões
Utilização de software
na ótica do utilizador
(msoffice, outlook,
motores de busca)
Capacidade para
ligar os periféricos ao
computador (impressora,
projetor, etc)
Capacidade para
apresentar informação
graficamente

Exemplos de evidências
Carta Europeia de
condução Informática
ou outra qualificação
relevante
Demonstração prática
Fotos, screenshots,
webpages

Capacidade para usar as
redes sociais
Capacidade para utilizar
foto, vídeo, áudio,
software
Capacidade para criar
webpages
E outras apresentações
baseadas na web
Capacidade para
estabelecer e manter a
segurança do computador
Capacidade para enviar
e receber mensagens de
e-mail
Competências
fotográficas
Aprender a aprender

Ser Autónomo/a

Escuta genuína
Interesse em aprender –
atitude de aprendizagem
ao longo da vida
Aprender num contexto
intercultural
Aprender num contexto
inter geracional
Aprender com o dia a dia
Aprender com os outros
Aprender sozinho

Qualificações
Relevantes
Demonstração prática
das competências
adquiridas
Entrevista sobre
aprendizagens
decorrentes da
experiência; descrição
sobre diferentes
formas de aprender
e consciência das
preferências pessoais
de aprendizagem
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Competências Chave
Competências
Sociais e Cívicas

Interagir
com grupos
heterogéneos

Possíveis Subdivisões
Desenvolvimento
de rapport e bom
relacionamento com
os outros
Gestão e resolução de
conflitos

Exemplos de evidências
Testemunhos de
parceiros e gestores
de voluntários
Prémios e
reconhecimento
formal

Capacidade para
procurar, estabelecer
e manter parcerias de
projeto
Participação ativa na
comunidade local
Comunicação com
grupos
Capacidade para
influenciar políticas
Capacidade para
trabalhar com as
autoridades
Capacidade de angariar
fundos
Capacidade para
apoiar as pessoas em
mudança

Iniciativa e
empreendedorismo

Orientar os outros

Espírito de iniciativa
e empreendedorismo

Influenciar os outros

Ser autónomo/a

Criar um plano de
negócio

Pesquisar Informação
Criar uma empresa
social ou de negócios

Resolver problemas no
âmbito do seu papel
profissional
Gerar ideias
Obter recursos
(incluindo dinheiro)
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Fazer e implementar
planos

Exemplo de plano de
negócio
Exemplo de modelo
de relatório de
contas

Competências Chave
Competência
intercultural
Expressão e
consciência cultural

Possíveis Subdivisões
Conhecimento de
diferentes normas e
expectativas culturais
e respeito por outras
culturas, religiões e
línguas

Exemplos de evidências
Evidência de ter
viajado ou vivido no
estrangeiro
Fotos, áudio e vídeo

Capacidade de
trabalhar numa equipa
multicultural

Demonstração da
capacidade linguística
(manter uma
conversação, traduzir
um artigo de jornal)

Trabalho genérico-competências transversais

Possíveis Subdivisões

Exemplos de evidências

Trabalho em equipa

Respeitar a opinião dos
outros

Interagir
com grupos
heterogéneos

Interagir
com grupos
heterogéneos

Assumir a liderança
Dar e receber feedback
Trabalhar com
parceiros e clientes
externos

Testemunhos
sobre o papel
desempenado em
equipa
Estudos de casoprojeto relatórios/
avaliações

Ouvir os outros
Resolução de
problemas

Uso de
ferramentas
interativas

Consciência do
problema
Atitude proativa
Geração de ideias
Definição de objetivos
Envolver os membros
da equipa- manter a
equipa atualizada

Testemunhos de
colegas sobre
situações reais
Questões de
entrevista que
requeiram geração
de ideias e cenários
hipotéticos

Abordagem lógica
Seguir

Usar conhecimento
e informação
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Trabalho genérico-competências transversais

Possíveis Subdivisões

Exemplos de evidências

Autogestão

Completar tarefas
dentro do prazo

Testemunhos de
colegas e/ou chefe

Ser autónomo/a

Cumprir prazos

Demonstração do uso
diário de ferramentas
de planeamento

Uso eficiente do tempo
Gestão de tarefas
diárias
Delegar
Multi-tasking

Questões de
entrevista sobre
priorização

Trabalhar sob pressão
Utilizar ferramentas que
apoiem a organização
Priorizar tarefas
Ser assertivo quanto
aos seus direitos,
interesses, limites e
necessidades
Partilhar
experiência/formar
colegas

Competências de ensino
Criação de planos de
aprendizagem ou planos
de sessão
Usar diferentes métodos
e abordagens

Finanças

Consciência dos
requisitos de um
relatório
Gerir pagamentos e
recebimentos
Implementar processos
de verificação e
segurança
Controlo de crédito
Planeamento financeiro
a longo termo
Gerir investimentos
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Gerir orçamentos

Certificado de
Formador, de Ensino
ou Coach
Testemunhos dos
aprendentes

Teste prático
Testemunho de
colegas, por ex. de
uma discussão sobre
o orçamento, sobre
um processo de
adjudicação
Qualificações
relevantes

Trabalho genérico-competências transversais
Gestão de
qualidade e Serviço
ao cliente

Possíveis Subdivisões

Exemplos de evidências

Consciência do cliente/
utilizador

Testemunho sobre a
reduzida quantidade de
erros cometidos

Recolher feedback
Avaliar informação
Conhecimento e
compreensão dos
processos e sistemas de
gestão da qualidade (ex.
ISO)
Conhecimento de custo/
benefício
Análise de um processo
de gestão da qualidade

Planeamento

Ser autónomo/a

Conhecimento e
compreensão crítica
Uso de ferramentas
de planeamento (ex.
Gráficos de Gantt ou
software)
Subdivisão de tarefas
Capacidade de resposta
e de mudança de planos
de acordo com os
acontecimentos

Questões de entrevista
considerando o
processo de gestão de
qualidade
Exemplar de
documentação de
gestão da Qualidade
Feedback escrito de
clientes/utilizadores

Exemplo de plano
escrito
Questões de
entrevista
sobre plano de
recuperação e
envolvimento de
stakeholders

Competências de
pesquisa- recolha e
avaliação de informação
Avaliação e alocação
de recursos –
humanos, financeiros,
capacidades e
competências
Agir tendo em conta o
cenário macro
Reflexão crítica e
avaliação

Pedir feedback
Analisar informação e
feedback
Compreender os
valores pessoais e
organizacionais

Respostas reflexivas
face a questões de
entrevista
Relatórios de progresso
Teses académicas ou
publicações
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Competências específicas
associadas a um setor/
profissão/carreira ou/área
de responsabilidade/nível de
experiência
Competências técnicas

Uso de ferramentas
interativas

Possíveis Subdivisões

Variam de acordo com
o historial da pessoa.
A palavra “técnica” é
para ser usada no seu
sentido mais amplo e
não apenas relacionada
com tecnologia

Exemplos de evidências

Qualificações e
certificados
Prémios e
reconhecimentos
Evidência de
frequência de
formação
Evidência da carreira
profissional

Competências de
gestão e liderança

Interagir
com grupos
heterogéneos

Relacionar-se bem com
os outros
Organizar reuniões
(definir ordens de
trabalhos e escrever
minutas)
Produzir e apresentar
relatórios
Delegar e dividir tarefas
Prever
Disciplinar
Gestão de projetos
Gestão de equipas
Trabalhar com parceiros
Gerir contratos
Motivar os outros
Ser responsivo a
situações e necessidades
Avaliar competências e
talentos dos outros
Tirar o melhor das
pessoas
Ser proativo
Assumir
responsabilidades
Coaching e Mentoria

Exemplo de ordens
de trabalho e
minutas, relatórios
(referendados pelo
participante)
Evidências de vídeo,
áudio e fotografia
Testemunhos dos
pares e membros da
equipa
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Anexo 2

Resultados do inquérito aos empregadores
Abaixo encontra-se o resumo das respostas dos empregadores sobre
políticas e práticas na contratação de seniores.

1. Têm políticas específicas para a contratação de funcionários seniores (com mais de 50 anos)?
Reino Unido

França
Nenhuma

pequena
empresa local

Itália
Muito difícil

Letónia
Nenhuma

É uma
questão de
competência

Nenhuma
(utilizamos
uma política
de igualdade e
diversidade na
empresa)

(ONG) Não Nenhuma
mas o “Contrat
aide” ajudou
(apoio do governo para empregar desempregados de longa
duração)

Setor
público

Grande
empresa

Acordo
geracional
(2013) compromisso
para empregar
pessoas de
diferentes
idades

Agência Muito
de redisponíveis
crutaCompetências e
mento

Não, mas
usamos o
“contrat de
generation”

correspondência
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Sim - mas não
conseguiu
definir
Procuramos
pessoas mais
jovens porque
precisamos de
aptidão física

Nenhuma

Pequenas e
médias
empresas

Portugal

Nenhuma: Não
há interesse
em empregar
seniores
porque são
difíceis de
formar

Nenhuma

Nenhuma –
avaliamos as
habilitações e
a capacidade
de trabalho

Nenhuma

Nenhuma tem seniores
em várias
funções

Nenhuma

São oferecidos
aos seniores
trabalhos
subsidiados
e existe um
programa de
apoio para
desempregados
de longa
duração

Assinámos
a Carta
Portuguesa
para a
Diversidade
(desenvolvida
pela Fundação
Aga Khan) para
garantir a não
discriminação

2. Que competências procuram em funcionários seniores?
Reino Unido

França
Paciência,
gentileza,
capacidade de
transferir as
competências
num processo
formativo

pequena
empresa local

Itália
Alta
especialização

Know-how
especializado

Setor
público

Competências
exigidas no
trabalho
As mesmas
que qualquer
outro candidato:
motivação, ética
de trabalho,
experiência,
habilitações
relevantes,
eficiência ao
computador,
gestão do
tempo, trabalho
de equipa

(ONG)
As mesmas
que qualquer
outro
candidato

Habilitações e
experiências
profissionais
apropriadas.
Capacidade
para fazer o
trabalho.

Portugal
Honestidade
Lealdade
Higiene

Experiência e
conhecimento;
não necessariamente capacidade física

Capacidade
de reação,
boa condição
física, cortesia.
O know-how
é menos
importante que
as competências
sociais
Pequenas e
médias
empresas

Letónia

Atitude
proativa,
iniciativa,
flexibilidade
operacional,
capacidade de
resolução de
problemas

Não
procuramos
Os seniores
não possuem
competências
para
trabalhar com
tecnologias
modernas

Sentido de
responsabilidade e atitude no
trabalho. Mas
não têm competências para
trabalhar com as
novas tecnologias. Alguns têm
problemas de
saúde

Experiência para gerir com
mais rapidez
e eficiência
assuntos
complicados

Experiência
relevante
no campo
de atividade
específico
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2. Que competências procuram em funcionários seniores?
Reino Unido

França

Itália

Conhecimento
especializado e
competências

Grande
empresa

Letónia

Portugal

Não importa a
idade, mas as
competências.
Os seniores
são mais
estáveis,
previsíveis e
confiáveis.
Não têm
competências
nas
tecnologias
informáticas

Fiabilidade
Proatividade
Outros atestam
a tua experiência
Capacidade de
trabalho
Comportamento
respeitoso para
os outros e para
a empresa
Trabalho de
equipa
Agência de
recrutamento

Experiência vs
mudança de
direção

Confiável
Experiente
Autónomo
Conhecimento
Saber-ser
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Conhecimentos
especializados
relacionados
com o trabalho

Positivo disciplina
no trabalho
e saúde.
Frequentam
formações
(possivelmente
só para terem
acesso a apoio
financeiro?).
Negativo prudentes
com as novas
tecnologias

Experiência
para a tarefa
Boa
apresentação
para quem
trabalha com o
público
Disponibilidade
Multitasking/
versatilidade

3. Que outras qualidades procuram em funcionários seniores?
Reino Unido

Tranquilidade

pequena
empresa local

Pequenas e
médias
empresas

França
Diplomacia

Itália
Alter-ego do
empregador

Ligação a
clientes mais
antigos

A Experiência
muitas vezes é
uma vantagem
- não pode
ser ensinada.
A gestão dos
candidatos
requer mais
experiência
- por isso
potencialmente
é uma vantagem
para os seniores

(ONG)
Experiência e
maturidade

Letónia

Assiduidade
(atento,
cuidadoso,
diligente). Que
não esteja
Se conseguem ausente do
fazer o trabalho, trabalho por
a idade não é
motivos de
importante
saúde
Competência
para desempenhar as principais tarefas

Responsabilidade

competências
de comunicação (especialmente com os
clientes)

Inovação
Pragmatismo

competências
de liderança

Os seniores são bons
comunicadores,
especialmente
com pessoas
socialmente
oprimidas. Eles
percebem melhor os problemas dos outros

Setor
público

Transferência de
conhecimentos

Grande
empresa

Portugal

Experiência
relevante especialmente
(nas relações
públicas) para
trabalhar com
pessoas

Os seniores
dão resultados
bons e
estáveis

Aprendizagem
de longo prazo =
adaptabilidade
Não é necessária
a repetição da
tarefa - rapidez
em alcançar o
objetivo
Conhecimento
e boa postura
(saber estar)

Agência
de recrutamento

Compreensão,adaptabilidade, liderança,
mentoria

Atitude
profissional
Moderação
e tutoria de
jovens

Adaptabilidade
Competências
para criar relações e ligações

Depende da
situação

Ter a
capacidade
de analisar o
trabalho diário
e ser proativo49

4. Que conselhos daria aos seniores para aumentar as possibilidades de
sucesso nas suas candidaturas profissionais?
Reino Unido
pequena
empresa local

França

Itália

Letónia

Mostrar as
competências
e experiências
com as
relações do
trabalho

Se não é
especializado,
é muito difícil

Boa condição
física (saúde)
Partilha de
conhecimentos
e experiências
Ser corajoso e
não ter medo
de diferentes
processos

Pequenas e
médias
empresas

Qualidades,
skills e competências são
exigidas independentemente da idade.
Demonstrar
flexibilidade e
adaptabilidade.
Outras competências importantes são
skills transversais, resolução
de problemas,
organização,
trabalhar sob
pressão, trabalho de equipa e
competências
de avaliação.
São importantes também
competências
informáticas
Seniores
precisam de
demonstrar
transferibilidade. Demonstrar
a compreensão
das pressões
externas a uma
empresa

(ONG) As
característica
do trabalho
dissuadem os
seniores?

Evidenciar
sucessos
e projetos
completos.
Evidenciar
competências
específicas e
experiências
relevantes
de trabalho.
Evitar
redundâncias
que possam
estar
presentes no
longo prazo

Adquirir novos
conhecimentos

Portugal
Definir todas
as tarefas
previamente
descritas aprofundar
o passado
profissional
ser disponível
e interessado.
Ser atualizado
sobre
informações
relevantes no
trabalho
Mostrar as suas
competências
de comunicação e de liderança através
de exemplos
concretos

4. Que conselhos daria aos seniores para aumentar as possibilidades de
sucesso nas suas candidaturas profissionais?
Reino Unido

França

Setor
público

Itália

Letónia

Portugal

Não ter medo
das dificuldades. Não
ter medo de
perguntar.
Melhorar a
comunicação
com os jovens

Aprofundar o
conhecimento
da profissão/
função
Um CV
adequado
Demonstrar
o valor da
experiência
e da história
profissional
para além das
qualificações
profissionais
Abertura à
aprendizagem
e á formação

Grande
empresa

Estabilidade – a
empresa pode
investir em ti
Experiência
na cultura de
trabalho
Provar que
mereces um
salário melhor

Eles precisam
de adquirir
novos conhecimentos e
manter-se saudáveis (física
e psicologicamente)

Manter um
nível alto de
motivação- não
esperar apenas
pelo teu salário
Estar preparado
para a mudança
e para o desafio
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4. Que conselhos daria aos seniores para aumentar as possibilidades de
sucesso nas suas candidaturas profissionais?
Reino Unido
Agência
de recrutamento

Mantém a
confiança na
tua experiência. Não te
subestimes.
Avalia a função
e diz porque é
que és a melhor
pessoa para o
lugar

França
Estabilidade
Especialização/
experiência
Capacidade de
fazer
Disponibilidade
para partilhar/
apoiar os mais
novos

Itália

Letónia

Portugal

Foco nas
competências
certas;
descrevê-las
e valorizá-las

Participar num
programa de
apoio

Fornecer um CV
completo
Atitude positive
Preparar uma
entrevista
Estar
consciente
das suas
qualidades
pessoais e
estar preparado
para as explicar
e justificar
Transmitir uma
energia positiva
Mostrar o
“peso” dos
anos como
um valor
acrescentado
e não como um
problema
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5. Quer acrescentar algum comentário relativo à empregabilidade de seniores?
Reino Unido

França

Itália
A mobilidade
profissional de
seniors apenas
é possível entre
quadros de
gestão e colaboradores de grandes empresas

pequena
empresa local

Pequenas e
médias
empresas

Juniores
=energia
Seniors = motor
de confiança

Letónia
Os Seniores
são mais
terra a terra,
cuidadosos e
diligentes

Os Seniores
não são hábeis
a seguir
rapidamente
as inovações
e as rápidas
mudanças
exigidas pelos
contextos

A maioria da
população está
abaixo da idade
da reforma e é
aí que é necessário apoiar

Setor
público

Manterse “jovem”
(motivado,
curioso, rápido,
com vontade de
aprender e de
melhorar)

Grande
empresa

Portugal
Os
empregadores
deverão
solicitar
referências
previamente
aos candidatos
Os Seniores
deverão competir
com os pontos
fortes dos jovens,
contudo deverão
focar-se na sua
experiência e
naquilo que os
distingue dos
jovens, enfatizando todas as
qualidades que
advêm da sua
experiência
A aprendizagem
ao longo da
vida é muito
importante nos
nossos dias
como base de
crescimento
como pessoa
e como
profissional

O estado e os
empresários
deveriam
ajudar

Respeitar as
regras comuns;
Antecipar
Agência 50 são os
de renovos 40
crutaSentir-se
mento

confiante em
relação à sua
experiência e
conhecimento

Depende do
trabalho
Mais fácil no
terceiro setor
do que na
indústria

É necessário
apoio para
os seniores:
reativação,
reintegração,
atitude
proativa

Existem alguns
estereótipos
sobre Seniores,
especialmente
sobre a saúde,
sendo a imagem
também uma
questão

Ter um CV
criativo é uma
mais valia
Procurar
trabalhos que
estão ligados
com a tua
experiência 53

Anexo 3

Informação específica por país

3.1 Letónia (Distrito de Gulbene)
O que é que motivou a sua organização a envolver-se

com o

desenvolvimento de competências em Seniores?
Devido ao envelhecimento da população e ao aumento da migração da
população para fora do território, a percentagem de população no distrito de
Gulbene diminuiu 23%.
Durante os últimos 25 anos a taxa de mortalidade tornou-se 1,5 vezes mais
alta que a taxa de natalidade.
Comparando 2014 a 1995, o número de pessoas antes da idade de trabalho
diminuiu 2,23 vezes, por isso o potencial futuro de trabalho tem diminuído
rapidamente.
Tendo em consideração a situação demográfica e o fato de o número de
seniores (50+) se encontrar a aumentar comparativamente a outros grupos;
os Seniores são o principal grupo alvo para o Município de Gulbene. Assim, o
Município de Gulbene tem dado especial atenção à aprendizagem ao longo da
vida e promoção das competências para a empregabilidade junto dos Seniores.
Foi criado um grupo de trabalho pelo Concelho Municipal de Gulbene
(CMG) em 2009-2010. Este grupo de trabalho envolveu atores chave do CMG
dos departamentos da Educação, Cultura e Desporto (DECD), ONGs locais e
entidades educativas que se debruçaram sobre a análise da situação e sobre
o plano de desenvolvimento de aprendizagem ao longo da vida para o distrito
de Gulbene.
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O Sistema de aprendizagem ao longo da vida é implementado por ECSD
no distrito de Gulbene e a sua intervenção pode ser dividida em 3 partes:
1. Desenvolvimento e administração do sistema educativo para adultos.
Em 2011 os departamentos de Educação, Cultura e Desporto focaram-se
na integração do conceito de aprendizagem ao longo da vida na estratégia
de desenvolvimento da região de Gulbene. Assim, a aprendizagem ao
longo da vida constitui-se como a primeira prioridade na estratégia de
desenvolvimento de Gulbene para o período 2012-2017. Neste sentido,
foram alocados recursos humanos e definidas metas para o desenvolvimento
da competitividade das pessoas no contexto da aprendizagem ao longo da
vida:
Assegurar uma abordagem continuada na organização e disponibilização
de informação no contexto da aprendizagem ao longo da vida;
Sensibilizar a sociedade para a importância da aprendizagem ao longo
da vida;
Organizar atividades de capacitação dos recursos humanos;
Disponibilizar oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para
toda a população.
2. Realização de projetos internacionais com foco na aprendizagem de
adultos e voluntariado.
Com o financiamento do Fundo Social Europeu realizou-se o projeto”
Aprendizagem sobre desenvolvimento de programas de aprendizagem ao
longo da vida, trocas de experiência” para os colaboradores das instituições
educativas em 2012.
Com o financiamento do Grundtvig parcerias multilaterais foi
implementado o projeto “Nature” em 2012-2013, focando-se na mobilidade
internacional de Seniores.
No âmbito do programa de mobilidade Leonardo da Vinci, realizouse o projet “FastForward LV”. focado na prática de trabalho em contexto
internacional em 2013-2014.
No período entre 2013-2015, o projeto “SeniorPass”, financiado pelo
programa Grundvit - parcerias multilaterais permitiu um grande investimento
na área da aprendizagem ao longo da vida no distrito de Gulbene. Neste
sentido, no âmbito do projeto foi desenvolvido um programa de aprendizagem
informal para o desenvolvimento de competências dos Seniores. Tendo sido
criado um programa de formação “BRUNO” baseado na metodologia do
projeto e adaptado á realidade local. Este programa incluía competências
informáticas, autoavaliação e desenvolvimento de competências,
voluntariado local e internacional, atividades inter geracionais e transferência
de conhecimento.
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Desde 2012 GDC tem apoiado financeiramente instituições municipais e
outras organizações (instituições educativas, ONGs) na implementação de
programas de educação informal de adultos. Entre 2012 e 2015 o município
de Gulbene apoiou 35 programas de educação informal organizados por 28
entidades, tendo participado nestes programas educacionais 668 habitantes.

A Escola primária de Druviena envolver-se-á em 2016 pois tem uma longa
experiência na realização de programas de educação de adultos e eventos.
A experiência revela que os Seniores se sentem felizes de se envolverem em
atividades que contribuam para o desenvolvimento das suas competências,
sendo importante para eles sentirem-se úteis na sociedade.
Em 2009 a Escola primária de Tirza começou a implementar programas
de aprendizagem ao longo da vida, promovendo programas de educação
não formal para adultos de todas as idades. Foram organizadas três reuniões
populares nos últimos 5 anos em Tirza, em que pessoas de todas as idades
discutiram as suas necessidades. Os Seniores demonstraram vontade de
aprender, nomeadamente aprender línguas estrangeiras e tecnologias de
informação.
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Quem são os atores chave que apoiam o desenvolvimento de competências
dos Seniores na sua região ou localidade: quem são? (ONG´s, Autoridades
Locais, Governo Nacional, Empresas Privadas)
O Ministério da Educação e da Ciência da Letónia administra, coordena
e monitoriza as questões da aprendizagem ao longo da vida através da
implementação do plano de desenvolvimento educacional para o período
2014-2020. Neste plano encontram-se definidas possíveis ações que facilitam
a educação informal de adultos com orientação profissional.
A Agência Estatal de Emprego (posteriormente referida como AEE) integrada
no Ministério da Segurança Social encontra-se a desenvolver políticas para
diminuir a taxa de desemprego na Letónia. A AEE tem delegações em 28 cidades
da Letónia incluindo Gulbene.
Ao nível das autoridades locais, os atores chave são:
CMG (que desenvolve projetos, coordena o trabalho de aprendizagem ao
longo da vida no distrito e faz a gestão financeira dos programas educacionais);
Biblioteca Regional de Gulbene e Centros Educativos Regionais
(asseguram os programas de educação não formal);
ONG´s e instituições educativas, administração local.
Setor privado: existem muitos centros de formação privados que podem ser
frequentados por qualquer cidadão letão. A maioria dos centros de formação
situam-se em Riga ou nas suas redondezas.
Os centros de formação privados fornecem diferentes programas educativos
pagos ou financiados. Existem dois centros de formação em Gulbene “Buts”,
e “Austrumvidzeme”. Ambos os centros educativos têm delegações noutras
cidades e uma vasta experiência prática. Os centros de formação privados
fornecem principalmente programas baseados nos pedidos dos clientes e
programas específicos solicitados pela Agência de Emprego Estatal, de acordo
com os interesses dos desempregados e das pessoas em risco de desemprego.
As principais entidades que apoiam o desenvolvimento de competências
dos Seniores na região de Gulbene são a Câmara Municipal, associações,
bibliotecas e escolas.
A escola primária de Tirza - Centro de aprendizagem ao Longo da Vida
tem disponíveis vários programas de educação não formal para adultos, com
especial enfoque para os adultos em situação de desvantagem.
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1. Município de Gulbene, Departamento Educacional (Programas de
Aprendizagem ao Longo da Vida)
2. Biblioteca Regional de Gulbene (nível Regional)
3. CIED– Centro de Informação EuropeDirect (ponto informativo de
Gulbene)
4. Sociedade de Pensionistas de Gulbene (ONG)
5. Centro Cultural de Gulbene e outros centros culturais paroquiais
6. Associação “Sateka” - ONG
7. Associação de pessoas com deficiência do distrito de Gulbene ONG - nível Local
8. Agência de Emprego Estatal – nível Nacional
9. Centros de Formação (empresas privadas)”Buts” e “Austrumvidzeme”
10. Centro de Formação e de Assessoria Rural (empresa privada, nível
Nacional)
De que forma é que estas organizações apoiam o desenvolvimento de
competências? Por exemplo, através de grupos locais, de instituições
educativas? Em grupos ou de um para um? Com atividades pontuais ou
processos continuados? Por favor forneça links de páginas em Inglês que
descrevam essas atividades.
O Ministério da Educação e da Ciência (www.izm.gov.lv) fornece
regulamentação normativa relativa ao apoio ao desenvolvimento de
competências na educação de adultos, incluindo apoio para os empregadores
no fornecimento aos seus trabalhadores de oportunidades de educação
formal e não formal. O Ministério tem como objetivo desenvolver programas
educativos e materiais, desenvolver ofertas para educadores de adultos e
instituições educativas e profissionais, desenvolver a cooperação nacional
e internacional incluindo a educação de adultos de forma alinhada com os
objetivos da estratégia Europeia “Europa 2020”.
A Agência Nacional de Emprego disponibiliza serviços de redução do
desemprego e apoia a procura de emprego bem como as pessoas em risco
de desemprego. Esta entidade promove o envolvimento das pessoas através
quer de medidas de emprego ativas quer de medidas preventivas de redução
do desemprego de acordo com as necessidades, capacidades e interesses
do desempregado, das pessoas que procuram emprego e das pessoas em
risco de desemprego. Esta Agência disponibiliza aconselhamento individual
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e de carreira, apoiando e sensibilizando para as opções de carreira e de

planeamento de carreira, de modo a assegurar igualmente a avaliação
do ajustamento profissional antes de uma formação ou de medidas de
reconversão profissional.
De modo a aumentar a competitividade dos Seniores no mercado de
trabalho o Concelho Municipal de Gulbene (www.gulbene.lv):
implementa e gere uma grande variedade de projetos;
organiza e gere programas de educação não formal de adultos;
implementa e gere diversas formações, fóruns e programas
motivacionais;
coopera com o Ministério da Educação e da Ciência, com a Agência
Estatal de Emprego, com o sector dos especialistas de formação, com
especialistas da área cultural e de educação, com associações de
pensionistas (Associação de Pensionistas de Gulbene, Associação de
Pensionistas do distrito de Gulbene “Atspulgs 5”);
Coopera com o Centro de Aprendizagem ao Longo da Vida
“RankaParish”, com o Centro de Aprendizagem de adultos na escola primária
de Litene , bem como com as escolas primárias de Tirza e Druviena ( devido
à diminuição da população dos últimos anos as questões relacionadas com
a aprendizagem ao longo da vida nas paróquias têm sido concentradas nas
instituições culturais e educativas criando centros de aprendizagem multi
funcionais) que permitem disponibilizar informação de oportunidades
educativas no contexto formal e informal e organizar diversas atividades
educativas e formativas.
Fornecem informação sobre os assuntos relacionados com a
aprendizagem ao longo da vida.
Para além da participação no projeto “SENIOR PLUS”, desde
setembro de 2015 o Concelho Municipal de Gulbene participa no projeto
“Silver SharingInitiative” (Número: 2015-1-PL01-KA204-017144) (Projeto
financiado pelo ERASMUS + Ka2), implementado com parceiros da Polónia
e Croácia). O projeto visa aumentar a participação das pessoas mais velhas
em atividades de aprendizagem ao longo da vida e reduzir a discriminação
com base na idade. A metodologia tem sido desenvolvida na Polónia e o
projeto irá testá-la e melhorá-la a nível internacional. A metodologia focase no desenvolvimento de várias competências dos Seniores:competências
tecnológicas, competências linguísticas, competências interculturais e
promoção da participação cívica e inclusão social dos Seniores. Em Gulbene
serão formados 4 coaches, será realizada uma formação com 20 seniores, 10
Seniores de Gulbene irão participar numa mobilidade de 5 dias na Croácia e
na Polónia.
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O Centro de Formação da Biblioteca de Gulbene disponibiliza aos
residentes locais formações e aconselhamento individual.
Disponibiliza três programas de formação para adultos:
estudos regionais (apresentam aos participantes as coleções digitais
e bases de dados de história local; os participantes têm a possibilidade de ter
acesso a uma serie de recursos de pesquisa digital através dos quais podem
fazer a sua própria árvore genealógica;
Competências informáticas;
Opções de tecnologia (informa os participantes sobre as
possibilidades tecnológicas e uso prático no dia-a-dia dos participantes;
fornece aconselhamento sobre o uso da internet, sobre determinadas
aplicações nomeadamente o uso bases de dados e apresentações interativas
por exemplo o PREZI).
O Centro de formação “Buts” (www.buts.lv) tem mais de 20 anos de
experiencia na formação profissional de adultos e disponibiliza mais de 200
programas formativos em cada cidade Letã. Existem formações a decorrer
nos períodos diurno e noturno. Disponibiliza também formações através
de e-learning ou de aprendizagem futura. Após a frequência do programa
os formandos obtêm um certificado de qualificação profissional ou um
certificado de desenvolvimento profissional.
O Centro de Formação “Austrumvidzeme” tem também programas
de educação não formal, cursos de línguas, cursos de competências
informáticas, iniciação à gestão e gestão de projetos. Este Centro tem muitos
anos de experiência na formação de grupos em risco.
A Escola Primária de Tirza promove o desenvolvimento de competências
ao longo da vida tais como comunicação na língua materna, comunicação
em línguas estrangeiras, tecnologias de informação, empreendedorismo,
redução da exclusão social, promoção do aumento da autoestima e da
autoconfiança. De um modo geral trabalha com pequenos grupos em períodos
que podem variar desde poucos meses a dois anos.
A Escola Primária de Druviena é um centro de aprendizagem ao longo da
vida na comunidade local que desenvolve diversos projetos com Seniores:
cursos de Inglês, cursos de informática para iniciados, competências
artesanais, yoga e ginástica recreativa.
http://parmainuskolas.lv/en/page/2/
http://www.temps.fi/en/2015/01/09/a-kokle/
Cultural Awareness and Expression Handbook 2015

1. Realização de Projetos Europeus, programas de aprendizagem ao longo
da vida (Seniores como grupo prioritário)
2. Disponibilização de cursos de formação direcionados para os Seniores
como grupo prioritário.
3. Centro de Informação EuropeDirect (CIED)- Centro de Informação de
Gulbene -dá informação: http://europa.eu/contact/
4. Sociedade de pensionistas de Gulbene (ONG)- organiza diferentes
eventos, atividades de apoio, processos de aprendizagem e promove a
socialização entre diferentes grupos alvo.
5. Centro Cultural de Gulbene e outros centros culturais noutras
paróquias- atividades a nível local, recursos de apoio, ponto de encontro
(tempos livres/atividades educacionais)
6. Associação “Sateka” - (ONG) organização que gere o programa
LEADER no distrito de Gulbene ,apoia iniciativas e formações e outros
eventos educativos e de aconselhamento .
7. Associação de pessoas com deficiência da região de Gulbene- organiza
e apoia eventos educativos, a maioria do grupo alvo são Seniores. Realizam
iniciativas de nível local, eventos desportivos e culturais.
8. A Agência de Emprego Estatal – Nível Nacional- delegação distrital de
Gulbene. Esa organização gere os programas estatais para desempregados.
9. Centros de Fomação (empresas privadas) organizam formações para
diversos grupos alvo e para desempregados: http://www.buts.lv/about-us
10. Centro de Formação e Consultoria Rural da Letónia (entidade privada,
nível Nacional).
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De que forma é que os Seniores demonstram ou promovem as suas
competências quando procuram emprego? Que apoio é que têm neste
sentido?
16,8% da população acima dos 65 anos possui o ensino superior, 27,2% o
ensino secundário profissionl, 18,7% o ensino secundário e 29,7% o ensino
primário. Nos últimos anos as pessoas mais velhas melhoraram muito as suas
competências informáticas e de pesquisa da informação online.
Tem-se tornado cada vez mais frequentemente a publicitação de
oportunidades de emprego através da internet, que é frequentemente
utilizada por 6,5% daqueles que se candidatam na faixa etária dos65-74 anos.
Existe uma falta de estatísticas relativa a pessoas maiores de 50 anos. A
maioria dos dados estatísticos são maioritariamente sobre a idade da reforma
e sobre a idade ativa. Tal facto leva-nos a concluir que para ter acesso a uma
avaliação qualitativa sobre as competências dos Seniores serão necessárias
dados estatísticos específicos sobre o grupo etário das pessoas maiores de
50 anos. A idade média dos participantes em programas de formação é de 51
anos, sendo que as idades dos participantes variam entre os 27 e os 74 anos.
Os adultos tem demonstrado um interesse crescente na aprendizagem
do Inglês, fotografia, ambiente, auto-emprego e negócios on-line, sendo as
formações em artesanato também populares.
As necessidades e interesses dos Seniores de desenvolvimento de
competências são identificadas través de questionários e por sua vez esses
mesmos questionários constituem a base para a organização de novas
formações.
A ONG ”KāpNes” apoia os Seniores através de aconselhamento em vários
áreas tais como: escrever um CV, fazer uma loja on-line, fazer vendas na
internet, iniciar o seu negócio próprio.
Normalmentel, não existe nenhum sistema de promoção de competências,
se os Seniores estiverem à procura de emprego a avaliação e reflexão das
suas competências apenas se materializa através do CV.
No distrito de Gulbene foi desenvolvido um sistema de certificação,
que se encontra em vigor desde há dois anos, dirigido a todos aqueles que
participam em projetos ou em voluntariado local, que permite refletir as
competências desenvolvidas pelos participantes.
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Descreva por favor alguma legislação ou política governamental
nacional que tenha impacto no desenvolvimento de competências de
Seniores inativos.
A temática da Aprendizagem ao Longo da Vida mudou recentemente após
a entrada da Letónia na UE em 2016. Os Ministérios da Ciência e da Educação
desenvolveram um plano de desenvolvimento para a Aprendizagem ao Longo
da Vida para o período de 2007-2013. O objetivo a longo prazo deste plano
é assegurar aos cidadãos a oportunidade de aprendizgem ao longo da vida
tendo em conta os seus interesses e capacidades bem como as necessidades
sociais e económicas das regiões.
O Ministério da Educação e da Ciência Letão definiu um plano de
desenvolvimento da Aprendizagem ao Longo da Vida para o período 2014
– 2020, onde se encontram definidas as ações que visam promover a
aprendizagem informal de adultos:

Desenvolver uma estratégia de aprendizagem ao longo da vida ao nível
regional;
Aumentar as ofertas educativas de segunda oportunidade para jovens
e adultos e a oferta de programas de educação de adultos;
Desenvolver metodologias de avaliação e reconhecimento de
competências desenvolvidas de uma forma informal;
Facilitar a tomada de consciência sobre a importância da educação
informal e das competências desenvolvidas por esta via para a sociedade;
Alargar as ofertas de educação superior em Instituições do Ensino
Superior (de acordo com as estratégias de desenvolvimento regionais),
desenvolver programas de formação de educadores de adultos, desenvolver
materiais para o ensino superior;
Desenvolver locais de acesso à Internet e criar um sistema de créditos;
A Agência de Emprego Estatal assegura a implementação da política de
redução do desemprego, fornecendo um efetivo serviço público de promoção
do emprego.
A política de Educação de Adultos na Letónia é definida pelo guia de linhas
orientadoras 2014-2020, que se baseia na visão de que a educação deve
estar disponível durante toda a vida, faz parte do quotidiano e é assumida
como uma escolha consciente e necessária.
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O objetivo da política de desenvolvimento educativo consiste na qualidade
e educação inclusiva para o desenvolvimento pessoal, para o bem estar
humano e para o desenvolvimento nacional sustentável. Estas orientações
aplicam-se a adultos de todas as idades. As atividades de aprendizagem ao
longo da vida são organizadas a nível local regional e nacional.
Qual é a sua perceção da atitude dos Seniores em relação à ideia do
desenvolvimento de competências? Sabiariam do que se trata?
O Conselho Municipal de Gulbene promove a ideia de desenvolvimento
de competências junto dos Seniores inativos da seguinte forma:
Fornece oportunidades de envolvimento em vários projetos,
formações, atividades e voluntarido. Fornece informação sobre aprendizagem
alo longo da vida no no website do Munícipio de Gulbene www.gulbene.lv;
Faz publicações no jornal local “Dzirkstele” bem como no jornal
“Gulbenesnovadaziņas”, nomeadamente publicando exemplos de boas
práticas de forma a motivar os seniores a envolverem-se nas atividades;;
O centro de formação regional organiza conferências públicas e
seminários em colaboração com a biblioteca;
Estabelece cooperação e organiza encontros entre Seniores que
participaram na Associação de pensionistas de Gulbene “Atspulgs 5”, e
Seniores de grupos informais.
Utiliza exemplos de boas práticas de Seniores ativos de modo
a motivar os Seniores inativos a desenvolverem uma attitude de
desenvolvimento pessoal.
A experiência de trabalho com Seniores, revela que 70% dos Seniores
inativos socialmente não respondem a um número suficiente ofertas de
trabalho. As razões para este facto residem na falta de competências
informáticas, apatia social e relutância para alterar a sua situação. Contudo,
estas pessoas são um desafio para nós. Por outro lado, 30% dos Seniores
utilizam ativamente variadas oportunidades de aprendizagem. Se lhes
perguntarem diretamente, eles não só não entendem como acreditam
que aprender não é para eles/eles já não podem fazer qualquer tipo de
aprendizagem (grande parte deles). Mas ao mesmo tempo – se forem
apoiados e se houver uma explicação sobre processos de aprendizagem
e como pode ser benéfico para eles, então a sua atitude muda e a sua
motivação aumenta, mesmo quando estes ainda não acreditam no seu
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potencial.

Se tiver conhecimento de estruturas de competências usadas para
apoiar o desenvolvimento de competências em seniores inativos, por favor
partilhe um resumo e links para alguns recursos de língua inglesa.
No presente, a metodologia de desenvolvimento de competências não
se encontra bem definida mas é necessário trabalhar no seu progresso, é
necessário criar a metodologia para o desenvolvimento de competências para
seniores.
Deveria ser dada mais atenção às necessidades de formação dos seniores.
A metodologia parcial de competências está incluída no programa
alternativo de formação para seniores “Bruno”, onde o mesmo se baseia em
quatro secções complementares – extração de conhecimento (Computador
e criação de ePortfolio), aulas de autodesenvolvimento, voluntariado,
transferência de conhecimento intrageracional.
A metodologia de desenvolvimento de competências seniores também se
encontra no websitewww.edusenior.eu.
Durante muitos anos a empresa de comunicações Lattelecom, organizou
cursos para seniores online. Na escola primária de Tirza, cerca de 30 seniores
participaram e terminaram com sucesso o seu curso.
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Qual é a situação no seu país ou região relativamente à avaliação de
competências para seniores e pessoas de meia idade desempregadas?
No passado, os requisitos de competências para adultos no mercado
de trabalho baseou-se fundamentalmente na avaliação do conhecimento
académico, mas no presente as competências são maioritariamente avaliadas
pela capacidade de adaptação a novos ambientes, pela sua flexibilidade e
competências de comunicação.
Os consultores de carreira SEA, que dão apoio à avaliação de
competências de adultos, primeiro levaram a cabo a avaliação individual de
adultos através do preenchimento de questionários seguido da oferta de
profissões relevantes. Para a avaliação de adultos foram utilizados diferentes
tipos de testes como “Interest test for adults”, “Explore the professions!”,
“Interest research”, “Self-determination for adults “,”Professional Career
Planning “,” Motivation research”,”Communication strategy “.
As comunidades locais organizaram fóruns de cidadãos e levaram a cabo
análises para clarificar as necessidades dos seus habitantes. Uma análise
SWOT foi realizada durante os encontros.
Existem diversas ferramentas implementadas no que respeita à avaliação
de competências dentro da estrutura de vários programas de aprendizagem
ao longo da vida. Por exemplo, o manual sobre o impacto de instituições
educativas na qualidade de vida dos seniores.
Apenas existem poucas organizações ativas a dedicarem-se a estes
tópicos. Existem apenas alguns programas em que os seniores podem ser um
grupo alvo específico.
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Qual é o papel das instituições educativas no desenvolvimento e
avaliação de competências para Seniores em geral e Seniores inativos em
particular?
Principalmente, o trabalho da instituição educativa baseia-se nos pilares
educativos do desenvolvimento sustentável:
• Urbanização sustentável;
• Consumo sustentável;
• Paz e segurança humana;
• Desenvolvimento rural;
• Diversidade cultural;
• Igualdade de género;
• Promoção da saúde;
• Ambiente.
Assim como a abordagem da aprendizagem ao longo da vida dos
departamentos da GDC Eduaction, Culture and Sports é baseada nas
seguintes competências de aprendizagem:
• Comunicação na língua materna;
• Comunicação em línguas estrangeiras;
• Competências matemáticas e competências básicas em ciências e
tecnologia;
• Competências digitais;
• Aprender a aprender;
• Competências sociais e cívicas;
• Iniciativa própria e capacidades empresariais;
• Consciência e expressão cultural.
Estas competências são tidas em consideração quando criam e financiam
programas de educação não formal de adultos.
A análise e avaliação do progresso acontecem regularmente após serem
levados a cabo os projetos de formação, mas é um processo fragmentado e
sem base em nenhum sistema específico.
A escola primária Druviena é a principal instituição organizadora dos
programas e atividades de aprendizagem ao longo da vida na comunidade
local. A escola providencia o ambiente apropriado para a cooperação
intergeracional.

67

No Centro de Formação Regional de Gulbene aplicamformulários de
avaliação depois de cada formação em tecnologias da informação; através
destas, conseguem perceber as competências e conhecimentos adquiridos
pelos formandos durante o processo. No projeto Senior+, dinamizaram três
grupos de seniores e avaliaram as suas competências mas, ainda assim,
consideraram que os resultados foram insuficientes.
Outros resultados da pesquisa:
Letónia: http://www.infonet-ae.eu/country-overviews/latvia
Fornecedores: escolas noturnas de educação regular; instituições
escolares vocacionais; instituições de educação superior (incluindo
universidades); Centros Regionais de Desenvolvimento de Competências;
instituições de educação não formal para adultos.
De acordo com a Lei da Educação, uma instituição educacional está
habilitada a fornecer programas de educação não formal para adultos sem
uma licença mas outras instituições (por exemplo, empresas provadas),
necessitam de obter uma licença outorgada pelas autoridades locais.

A maioria dos indivíduos envolvidos em programas de educação de
adultos são desempregados interessados em formações desenhadas
especificamente para o mercado de trabalho. As autoridades centradas
no emprego fornecem uma série de atividades de formação técnicas,
diretamente ligadas ao mercado de trabalho, para adultos desempregados.
Geralmente, estas formações especializadas são organizadas pelos próprios
empregadores. Os custos associados a estas formações continuadas são
fixados pelos formadores e assumidos quer pelos participantes, quer pelos
empregadores. Outro tipo de formação, primária ou secundária, assegurada a
pessoas desempregadas é financiado pelo Estado.
http://www.edueval.eu/download/pdf/2.2_Public_Research_Report.pdf
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3.2 França (Pau)
Quando a sua organização decidiu ser parceira no projeto de
desenvolvimento de competências com seniores quais foram as
influências em jogo nessa escolha?
Para além da Pistes Solidaires, nenhuma outra organização local
trabalhou até agora com desenvolvimento de competências que não fossem
competências técnicas, relacionadas com empregos específicos. Só a Pistes
Solidaires desenvolve este tipo de abordagem.
Trabalhamos nesta área desde 2011, depois de termos implementado
alguns projetos de voluntariado para seniores no âmbito da bolsa Grundtvig
e de termos entendido que as competências ganhas nestes projetos de
mobilidade contribuíam para a empregabilidade dos seniores que tinham
dificuldade em encontrar um novo emprego.
O SeniorPass abordou este fenómeno e trouxe-nos algumas respostas.
Quem são os atores que trabalham no desenvolvimento de
competências com seniores na sua região ou localidade: Quem são?
(ONGs, autoridades locais, governo nacional, empresas privadas)
Temos diferentes organizações que desenvolvem ações para apoiar o
seniores e a aprendizagem desta população:
A nível nacional:
PôleEmploi: agência nacional para o emprego; as pessoas
desempregadas precisam de se registar na PôleEmploi para receber apoio do
Estado (Nacional/Autoridades locais)
CARSAT: Estrutura de apoio aos reformados com mais de 50 anos
(autoridades regionais)
CNAM: instituições privadas que fornecem formações em áreas
diferentes.
A nível regional:
Em França, os governos regionais são responsáveis pela formação
vocacional e pela formação contínua, digamos. Na verdade, a sua missão é
equipar as instituições de formação com os recursos necessários à formação
de desempregados de longa duração de forma a que voltem a ter uma
atividade laboral. Ser sénior não acarreta qualquer especificidade neste plano
de formação. O Conselho Regional da Aquitânia Limousin Poitou Charentes
pode, então, ser considerado uma parte interessada neste processo.
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A nível do distrito:
Mais localmente, o Conseil Departemental (autoridade distrital) é
responsável pelas iniciativas de solidariedade e pode também apoiar na
aquisição de competências básicas como a leitura e a escrita no trabalho
com adultos “difíceis de alcançar”, em risco real de exclusão. Mas não só.
A situação de crise que França está a atravessar levou muitas instituições a
iniciar atividades com o objetivo de trabalhar na inclusão social. Entre estas,
notamos algum trabalho que tem sido feito na área da empregabilidade
sénior.
A nível local:
Cyberbase Pau Pyrenées: instituição local com propósito educacional
fundada pela comunidade de cidades em Pau. Não apenas para seniores.
Formação baseada apenas nas TCI.
Universidade de tempos livres: esta instituição permite às pessoas
formarem-se a si mesmas em áreas diferentes; está aberta para todas as
idades.

Como é que estas organizações dão este apoio: por exemplo, com
recurso a grupos locais, institutos educativos?em grupo ou em relações
duais?, atividades individuais ou compromissos a longo termo?.
A nível nacional:
• PôleEmploi: acompanhamento individual no âmbito de medidas de
apoio nacionais;
• CibleEmploiAccompagnament: é uma sessão de formação que
pode durar entre três e seis meses; todas as pessoas à procura de emprego
requerem esta formação.
• EMT (avaliação em situações laborais): é proposto às pessoas
em situação de desempregoum mínimo de 80 horas; estas são colocadas
numa situação laboral e a sua prestação é avaliada. Esta avaliação mostra
a diferença entre competências requeridas e as próprias capacidades da
pessoa e ajuda a redefinir a pertinência da formação.
• CNAM: instituto privado de educação: formações de grupo sobre
vários assuntos; possibilidade de obter um diploma.
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A nível regional:
• CARSAT: em workshops. Um programa que apoia os seniores no
regresso à atividade ou a formação profissional secundária.
A nível local:
• Cyberbase Pau Pyrenées: sessões de formação em grupo, com
foco nas tecnologias da informação; a maioria das pessoas abrangidas são
seniores (desempregados e reformados).
• Universidade de tempos livres: sessões de formação em grupo.
• PLIE: programa local de inserção para a economia (programa
específico para a inclusão social através da empregabilidade)
Como é que os seniores demonstram ou promovem as suas
competências quando estão à procura de emprego? Que tipos de apoio
existem para facilitar esta tarefa?
Não há diferenças entre seniores desempregados e outras pessoas
na mesma situação. Todos usam a combinação clássica: CV + carta de
motivação.
O trabalho feito no âmbito do SeniorPass com o e-portfolio permitiunos ter uma noção mais abrangente da identificação das competências dos
seniores na área social.
Por favor, descreva a legislação ou políticas estatais que possam ter
impacto no desenvolvimento de competências de seniores inativos.
Legislação para manter os seniores empregados: todas as firmas com
50 empregados ou mais têm de ter um “Plano Sénior”. O objetivo é recrutar
e manter os seniores nos postos de trabalho. Parte do “Plano Sénior” inclui
também formação.
Um acesso prévio a formação para seniores com recurso a diferentes
métodos aborda:
• Avaliação de competências
• Validação de experiências
• Direito individual à formação
• Período de profissionalização
Contrato geracional: concerne seniores e jovens; uma ajuda financeira
é dada a empresas que empreguem pessoas seniores e jovens. É feita uma
convenção com a empresa que poderá incluir formação para os empregados
seniores.
Contrato de profissionalização para seniores permitindo a combinação de
trabalho e formação: 15 a 25% do tempo de contrato é dedicada a formação.
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Como entende a atitude comum entre seniores inativos relativamente
ao desenvolvimento de competências? Saberiam do que estamos a falar?
Eles e elas têm noção da importância de se manterem ativos e de
desenvolverem as suas competências. Em França, grande parte das
associações são geridas por seniores (reformados). Estão também a
desenvolver competências no seu trabalho associativo. Os próprios seniores
têm frequentemente interesse em formação, especialmente em TIC. Mas
também querem formação – pelo menos, depois da reforma – para se
manterem ativos e continuarem a aprender.

Se tiver conhecimento de estruturas de competências usadas para
apoiar o desenvolvimento de competências em seniores inativos, por favor
partilhe um resumo e links para alguns recursos de língua inglesa.
Nenhum.

Qual é a situação no seu país ou região relativamente à avaliação de
competências para seniores e pessoas de meia idade desempregadas?
Os seniores (assim como as pessoas desempregadas em geral) podem
beneficiar imenso de uma avaliação de competências. Podem fazê-lo
em França através da PôleEmploi. Mas as competências listadas são as
competências clássicas: as competências sociais não fazem parte desta
avaliação padrão. No entanto, 60% das competências que os empregadores
valorizam são precisamente as competências sociais. Logo, acreditamos que
esta ferramenta não está em sintonia com a realidade do mercado de trabalho.

Qual é o papel das instituições educacionais no desenvolvimento e
avaliação de competências para seniores no geral e seniores inativos em
particular?
Na verdade, não podemos dizer que eles tenham um papel na
formação de seniores. Qualquer pessoa pode participar nas formações das
universidades, do CNAM ouda universidade de tempos livres, no entanto
estas entidades exigem um pagamento por parte de cada participante. O valor
depende do tipo de estrutura de que falamos: normalmente, são baseadas no
voluntariado e não fazem exceções para seniores inativos.
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Outros resultados da pesquisa:
França: http://www.infonet-ae.eu/country-overviews/france
Fornecedores: GRETA – departamento do Ministério da Educação, 210
centros a nível nacional
AFPA – Associação de Educação de Adultos, 216 centros a nível nacional
CNAM – 2340 sessões de formação noturna ou ao sábado
Universidade – UPEC (Bordéus): aprendizagem não formal,
universidades populares (Associação das Universidades Populares de
França)
AFPA – Associação de Educação de Adultos parece ser a principal
organização a fornecer oportunidades de educação/formação que têm como
objetivo a empregabilidade de pessoas seniores.

Através da AFPA, dos centros interinstitucionais CIBC e da Associação
para o Emprego Pleno, estão disponíveis três serviços para pessoas com mais
de 45 anos. O primeiro passo é um encontro informativo na empresa. Depois,
uma reunião com um/a psicólogo/a organizacional, com a duração de uma
manhã ou tarde. Através desta entrevista, especificam-se as ambições da
pessoa sénior. Finalmente, para os participantes que o requeiram, através
duma série de sessões de coaching, desenvolve-se o “passaporte de
formação e competências”. O objetivo: iniciar um redirecionamento, manterse na empresa ou considerar uma mudança. Um fator continua a ser essencial:
ter-se motivação!
http://www.studyrama.com/pro/emploi/egalite-des-chances/travaillerapres-45-ans/pourquoi-et-comment-se-former-apres-50-ans-17039.html
(Artigo de 2008)
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3.3 Portugal (Lisboa)
O que é que motivou a sua organização a envolver-se com o
desenvolvimento de competências em Seniores?
Antes de mais porque identificámos essa necessidade na comunidade:
por um lado, a realidade do desemprego exige uma resposta ao nível
institucional mas também ao nível da sociedade civil (ONGs, associações,…),
por outro lado a necessidade de reconhecimento da aprendizagem ao longo
da vida. Para além disso o facto de a nossa rede local concordar com estes
aspetos icentivou-nos a envolvermo-nos no projeto. Por último pensámos
também nas ligações entre a nossa experiência anterior em SVE e em
desenvolvimento de competências com jovens.

Quem são os atores chave que apoiam o desenvolvimento de
competências dos Seniores na sua região ou localidade: quem são?
(ONG´s, Autoridades Locais, Governo Nacional, Empresas Privadas)
O IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional é o organismo
público que desempenha um papel chave a este nível. Por outro lado, as
ONGs e associações implementam também programas para trabalhar o
desenvolvimento de competências com Seniores.
De que forma é que estas organizações apoiam o desenvolvimento
de competências? Por exemplo, através de grupos locais, de instituições
educativas? Em grupos ou de um para um? Com atividades pontuais ou
processos continuados? Por favor forneça links de páginas em Inglês que
descrevam essas atividades.
O IEFP é responsável por desenvolver formações dirigidas a grupos. As
organizações da sociedade civil avaliam as necessidades e dividem os adultos
em pequenos grupos de acordo com as necessidades de aprendizagem, as
competências tecnológicas. Por sua vez as metodologias são adaptadas ao
nível educativo dos participantes, urilizando educação não formal.
https://www.iefp.pt/
http://www.empregoapoiado.com
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O IEFP apoia este tipo de iniciativas tendo em vista dar resposta a um
maior número de pessoas através de respostas específicas necessárias a
cada território.
As ONGs e instituições sociais trabalham com pequenos grupos
a nível local, desenvolvendo formações e estágios para desenvolver
competências, utilizando metodologias de educação não formal. Por vezes
estas organizações são financiadas através de fundos governamentais.
Muitos destes programas de formação incluem também uma componente de
trabalho individualizado através de tutoria.
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é um exemplo que trabalha a
este nível com a população adulta:
http://www.scml.pt/pt-PT/areas_de_intervencao/acao_social/
educacao_formacao_e_certificacao_de_competencias/centro_de_
educacao_formacao_e_certificacao__cefc

Existem também instituições educativas e centros de formação que
ministram diversos cursos de formação dirigidos a adultos e Seniores e que
atribuem um certificado profissional ou mesmo um grau.
A Agência Nacional para a qualificação e educação vocacional é a
entidade pública responsável pela coordenação da agenda europeia da
aprendizagem do adulto, sendo responsável por todos os curso certificados
para adultos- Catálogo Nacional de Qualificações, definindo todos os
objetivos e conteúdos de cada curso.
http://www.en.anqep.gov.pt/

Os CQEPs são centros públicos ligados ao sistema nacional de
reconhecimento, validação e certificação de competencias e desempenha
um papel fundamental na ligação entre os mundos da educação, formação e
emprego numa perpetiva de aprendizagem ao longo da vida.
http://www.anqep.gov.pt/layFrames.
aspx?screenwidth=1024&mlkid=1xlhyxmg5bt5kb45zus0em55&menucb=1
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De que forma é que os Seniores demonstram ou promovem as suas
competências quando procuram emprego? Que apoio é que têm neste
sentido?
Os Seniores podem obter esse apoio recorrendo ao IEFP, CQEP ou ONGs.
No caso de se encontrarem a receber subsídio de desemprego os Seniores
são necessariamente acompanhados pelo IEFP a nível de Centro de Emprego,
sendo que o acompanhamento pode combinar apoio individualizado e
integração em ações formativas tais como as de técnicas de procura de
emprego.
Descreva por favor alguma legislação ou política governamental
nacional que tenha impacto no desenvolvimento de competências de
Seniores inativos.
Nos últimos nos têm sido criados vários incentivos à contratação de
pessoas com mais de 55 anos, mas na nossa opinião tal facto não tem tido
impacto no desenvolvimento de competências dos Seniores inativos.

Qual é a sua perceção da atitude dos Seniores em relação à ideia do
desenvolvimento de competências? Sabiariam do que se trata?
Considerando as pessoas com quem trabalhamos prioritariamente,
verificamos um desconhecimento sobre este assunto. Para além disso existe
bastante relutância por parte das pessoas em se envolverem em processos
formativos, o que implica que tenhamos de ser criativos, utilizar linguagem
adequada e apresentar o processo de uma forma interessante e dando foco
ás metodologias de educação não formal. A nossa experiência de trabalho
com Seniores a nível de tecnologias de informação e literacia digital tem-nos
mostrado que uma vez conseguido este primeiro passo de envolvimento de
um modo geral as pessoas acabam por reconhecer a utilidade da formação.

Se tiver conhecimento de estruturas de competências usadas para
apoiar o desenvolvimento de competências em seniores inativos, por favor
partilhe um resumo e links para alguns recursos de língua inglesa.
Esta questão não foi respondida.
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Qual é a situação no seu país ou região relativamente à avaliação de
competências para seniores e pessoas de meia idade desempregadas?
Em Portugal a avaliação e reconhecimento de competências é da
responsabilidade dos CQEP.

Qual é o papel das instituições educativas no desenvolvimento e
avaliação de competências para Seniores em geral e Seniores inativos em
particular?
As instituições educativas desempenham um papel importante nesta
matéria.

Outros resultados da pesquisa:
Portugal: http://www.infonet-ae.eu/country-overviews/portugal
Operadores: Escolas, Centros de formação vocacional, Câmaras,
empresas, associações profissionais, Associações comerciais e associações
a nível local, regional ou nacional.

O centro de aprendizagem passo a passo, criado pelo centro Ismaili em
Portugal em 2006 é uma plataforma para a certificação da aprendizagem ao
longo da vida e tem sido reconhecido como um modelo de sucesso a nível
Europeu. O Centro foca-se em três áreas principais: estudos gerais, cursos
vocacionais e aprendizagem para Seniores:
http://www.theismaili.org/lifelong-learning-equips-europeans-changeknowledge-society
Nota: O artigo é de 2012
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3.4 Reino Unido (Hemel Hempstead)
O que é que motivou a sua organização a envolver-se com o
desenvolvimento de competências em Seniores?
Vontade de contribuir para uma maior integração dos seniores na
comunidade local.
Quem são os atores chave que apoiam o desenvolvimento de
competências dos Seniores na sua região ou localidade: quem são?
(ONG´s, Autoridades Locais, Governo Nacional, Empresas Privadas)
Concelho de voluntariado
De que forma é que estas organizações apoiam o desenvolvimento
de competências? Por exemplo, através de grupos locais, de instituições
educativas? Em grupos ou de um para um? Com atividades pontuais ou
processos continuados? Por favor forneça links de páginas em Inglês que
descrevam essas atividades.
De forma muito variada, na maioria das vezes através de grupos locais
www.communityactiondacorum.org.uk

De que forma é que os Seniores demonstram ou promovem as suas
competências quando procuram emprego? Que apoio é que têm neste
sentido?
Através de simulação de entrevistas, candidaturas e entrevistas.
Descreva por favor alguma legislação ou política governamental
nacional que tenha impacto no desenvolvimento de competências de
Seniores inativos.
Questão não respondida.

Qual é a sua perceção da atitude dos Seniores em relação à ideia do
desenvolvimento de competências? Sabiariam do que se trata?
Existem alguns que estão preparados para esse desenvolvimento
enquanto outros não estão.
A terminologia ou jargão desenvolvimento de competência pode não ser
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conhecida por todos mas seria entendida caso fosse explicada.

Se tiver conhecimento de estruturas de competências usadas para
apoiar o desenvolvimento de competências em seniores inativos, por favor
partilhe um resumo e links para alguns recursos de língua inglesa.
Questão não respondida.
Qual é a situação no seu país ou região relativamente à avaliação de
competências para seniores e pessoas de meia idade desempregadas?
Não existe um sistema de avaliação a nível nacional deste aspeto, sendo
que os seniores tendem a depender das competências desenvolvidas através
das suas experiencias anteriores e muitos não consideram desenvolver estas
ou adquirir novas competências com vista a encontrar um novo trabalho.
Existe ainda uma atitude tradicional entre os seniores sobre ter um emprego,
uma carreira e um conjunto de competências para a vida mais do mudar de
um trabalho para o outro.
Qual é o papel das instituições educativas no desenvolvimento e
avaliação de competências para Seniores em geral e Seniores inativos em
particular?
Existem algumas instituições educativas tal como a universidade aberta
e a universidade da terceira idade que ministram formação para seniores,
mas estas formações não são muito acessíveis principalmente para seniores
inativos, uma vez que o desenvolvimento de novas competências é, muitas
vezes, oneroso e estes seniores tendem a dispor de menos recursos
financeiros.
Outros resultados da pesquisa:
Reino Unido: http://www.infonet-ae.eu/country-overviews/unitedkingdom
Operadores: A autoridade local financiou e proporcionou educação de
adultos de um tipo não vocacional; Instituições de Ensino Superior, escolas
e centros de formação estão envolvidos em educação vocacional e de
competências; Os empregadores financiam um grande volume de formação;
As Universidades através dos seus departamentos de aprendizagem ao longo
da vida.
Age UK desenvolve formações de informática
http://www.ageuk.org.uk/work-and-learning/technology-and-internet/
computer-training-courses/
De que forma é que a formação pode contribuir para o regresso ao
trabalho dos maiores de 50 anos.
Este artigo fornece informação detalhada do tipo de formações que
poderão ser úteis a maiores de 50 anos à procuram trabalho bem como
estudos de caso: http://www.50plusworks.com/how-training-can-help-the50-back-into-work/
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3.5 tália (Roma)
O que é que motivou a sua organização a envolver-se com o
desenvolvimento de competências em Seniores?
CEMEA de Mezzogiorno é a organização coordenadora do projeto Senior
Plus e por isso naturalmente que se encontra altamente motivada no que
diz respeito à temática do projeto. Na verdade CEMEA é uma organização
bastante ativa no campo da Educação de Adultos a nível local e internacional.
Funciona como um serviço de apoio à EDA (Educação de Adultos), através
de um programa do Município da Cidade de Roma que disponibiliza apoio,
informação e orientação básica, apoiando e acompanhando os adultos ao
longo do seu percurso formativo. Graças ao seu escritório internacional,
especialmente direcionado à aprendizagem através da mobilidade, a ONG
CEMEA tem desenvolvido várias atividades enquadradas no Grundvit
especialmente dirigidas a maiores de 50. Apoiando o envelhecimento
ativo, a participação na comunidade local de cada um, a atualização das
competências básicas tais como as competências linguísticas e digitais,
aumentando a sua empregabilidade.
O Projeto Senior Plus assenta na experiência anterior das organizações
parceiras , nomeadamente Dacorum CVS (UK), Associação Mais Cidadania
(PT), Gulbene Municipality (LV), Pistes-Solidaires (FR) e Cemea de
Mezzogiorno (IT), em projetos de voluntariado senior no âmbito do programa
Grundvit. Como foi tornado claro por projetos como learning mobility para
adultos, apoiado pela LLP, a cooperação entre estes parceiros, no domínio
da educação profissional e social e das necessidades de reintegração de
Seniores maiores de 50, reforçou a sua ação sinérgica na Europa. Ainda
no âmbito do programa Grundvit, tal sinergia tem permitido implementar
sucessivamente um projeto concebido para seniores desempregados. Os
resultados deste projeto confirmaram a necessidade de continuar a estudar,
a testar e a implementar estratégias inovadoras que complementem aquelas
que foram previamente adotadas por centros de emprego e aconselhamento
de carreira. Após a interessante experiência com o Senior Pass, a CEMEA del
Mezzogiorno quis aprofundar este tópico e decidiu fazer a candidatura para o
Senior Plus que é complementar ao Senior Pass, porque continua e enriquece
a sua ação.

80

Quem são os atores chave que apoiam o desenvolvimento de
competências dos Seniores na sua região ou localidade: quem são?
(ONG´s, Autoridades Locais, Governo Nacional, Empresas Privadas)
Em Itália, a Educação de Adultos (EDA) nasceu originalmente como
atividades de formação para a literacia dos trabalhadores (obtenção do
diploma do ensino básico – scuola media). Mais tarde, estas intervenções
foram progressivamente enquadradas num contexto de aprendizagem ao
longo da vida e, em 1997, o Ministério da Educação estabeleceu os Centros
Territoriais Permanentes (CentriTerritorialiPermanenti - CTP) para educação
e formação de adultos (os CTPs eram escolas especiais responsáveis
especificamente pela gestão e realização de formações para adultos). Em
2000 e 2001, o Acordo entre o Governo, Regiões, distritos e municípios
para a reorganização e fortalecimento da aprendizagem ao longo da vida
aumentou o papel dos CTPs e expandiu a ação da educação de adultos. Os
cursos dos CTPs foram, na verdade, dirigidos também àqueles já em posse
do título de escolaridade obrigatória. A chamada Lei Fornero n°263/2012
marca a transição dos centros territoriais permanentes (CTP) para os Centros
Distritais de Educação de Adultos (CPIA – CentriProvincialiIstruzioneAdulti).
Os CPIAs enfrenatm o desafio de reduzir o défice educacional dos adultos em
Itália e de responder às novas exigências de conhecimento, especialização
e competência da “sociedade da aprendizagem”. A principal novidade desta
reforma é o estabelecimento de autonomia para a escola: assim, os CPIAs são
concebidos como um tipo de instituição educacional autónoma, organizada
em redes de distritos, com pessoal próprio.
O CPIA é a unidade administrativa central que organiza os percursos
educacionais para níveis de aprendizagem, de forma integrada e interativa
com o território. O CPIA, dentro das redes de aprendizagem ao longo da vida,
representou a entidade pública capaz de fornecer e colocar em prática uma
nova oferta de formação em cooperação com as autoridades locais e o mundo
do trabalho, tendo em conta as necessidades específicas dos utilizadores
(população adulta, estrangeiros, NEET…).
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A Educação de Adultos é, hoje em dia, o território de interesse não só
para as ESCOLAS e para o MUNDO DO TRABALHO, mas também para o
Terceiro Setor, que está a operar com vitalidade crescente por todo o país.
Em geral, os principais atores do sistema de educação de adultos são:
• Ministério do Trabalho e Política Social
• CPIA - Centros Distritais de Educação de Adultos
• Os centros educativos
• Universidade Popular
• Centros Privados de Formação Vocacional
• O sistema escolar
• O sistema regional de formação vocacional
• Os centros de emprego
• Redes de iniciativa cívica para a educação de adultos
• Infraestrutura cultural (bibliotecas locais, museus, teatros ...)
• Empresas
• Associações

De que forma é que estas organizações apoiam o desenvolvimento
de competências? Por exemplo, através de grupos locais, de instituições
educativas? Em grupos ou de um para um? Com atividades pontuais ou
processos continuados? Por favor forneça links de páginas em Inglês que
descrevam essas atividades.
A “EDA” é um programa da cidade de Roma que visa melhorar o
conhecimento, competências e qualificações profissionais dos adultos. Criou
um sistema local coordenado capaz de orientar e, ao mesmo tempo, de dar a
oportunidade de participar em cursos e atividades de formação organizadas
por estruturas públicas ou privadas, especializadas nas áreas de interesse. O
sistema de EDA, através da sua articulação, providencia receção, informação
e orientação básica; apoia e acompanha o adulto ao longo do seu caminho
formativo. O apoio, no caso da EDA, é de um para um. Outros tipos de apoio na
Região Lazio são providenciados no enquadramento do Fundo Social Europeu
e as oportunidades de formação seguem as prioridades da agenda regional.
Neste caso, o apoio é em grupo e num compromisso de maior duração.

De que forma é que os Seniores demonstram ou promovem as suas
competências quando procuram emprego? Que apoio é que têm neste
sentido?
Habitualmente, os seniores demonstram as suas competências através de:
• CV					

• Carta de recomendação

• Entrevista oral 			

• LinkedIn

• Período de experiência (probatório)
Existem órgãos públicos e privados que fornecem apoio aos cidadãos em
geral (não especificamente a seniores) na promoção das suas competências
aquando da procura de trabalho, tais como:
CENTROS DE EMPREGO: os centros de emprego são instalações
públicas (escritórios), geridas atualmente pelas administrações distritais,
que oferecem serviços a cidadãos e a empresas. Eles fornecem informação e
serviços de orientação (avaliação, coaching e aconselhamento), facilitam a
correspondência da procura e oferta de trabalho, gerem bases de dados, dão
assistência e apoio na gestão de burocracia, emitem certificados e formulários e
oferecem aconselhamento gratuito a pessoas que estão à procura de emprego.
SERVIÇOS DE OUTPLACEMENT: It is a private service that is provided by
the entities related to the work activities and that is required by the company
that is laying off its employees.
É um serviço privado que é fornecido pelas entidades relacionadas com
as atividades laborais e que é requerido pela empresa que está a despedir os
seus funcionários. A companhia de outplacement pode propor ao trabalhador
diferentes oportunidades de emprego, colocando-o perante uma escolha,
mas respeitando o seu objetivo principal que é acompanhar o trabalhador
na sua requalificação para predispô-lo a mudar de trabalho. Inicialmente, o
outplacement estava reservado apenas para altos cargos de gestão; com o
passar do tempo, começou a dirigir-se também a funcionários e executivos. É
composto por quatro fases:
- Avaliação (pessoal e de competências)
- Preparação de ferramentas de marketing (currículo, entrevista, carta de
apresentação, etc.)
- Pesquisa ativa sobre o mercado de trabalho
- Reintegração
O Ministério do Trabalho autorizou muitas companhias privadas a operar
como agentes de Outplacement em toda a Itália. A maior parte delas está ligada
a grandes empresas que funcionam em território italiano, a fim de tentar fazer
corresponder as ofertas de trabalho às competências disponíveis.
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CENTROS PRIVADOS DE FORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E COACHING:
Como em todos os países da UE, diferentes estruturas privadas podem intervir
gratuitamente com pessoas desempregadas, apoiadas por fundações privadas
como a “Fondazione Il Faro”, especializada em jovens, ou o “CIOFS-FP” Centro
ItalianoOpereFemminiliSalesiane, de origem religiosa, que faculta orientação
e formação a todas as idades para inserção laboral. Nalguns casos, empresas
privadas estão a oferecer, sob pagamento, business coaching para pessoas que
querem progredir na carreira ou criar a sua própria empresa.
Descreva por favor alguma legislação ou política governamental
nacional que tenha impacto no desenvolvimento de competências de
Seniores inativos.
Em Itália, o “desenvolvimento de competências é entendido sobretudo
como “formação” e delegado às Regiões. As ações que apoiam o
desenvolvimento de competências de Seniores visam sobretudo ajudá-los a
reintegrar o mercado de trabalho.
Nesta perspetiva, listamos abaixo as instituições públicas e as
entidades privadas envolvidas na empregabilidade e, de certa forma, no
desenvolvimento de competências. As instituições públicas envolvidas na
empregabilidade são:
• Ministério do Trabalho de Itália
• INPS (Segurança Social Nacional)
• Italia Lavoro (Agência Nacional para o Trabalho)
• ISFOL (Instituto Nacional para a Orientação e o Trabalho)
• Regiões e Províncias (Centros de Emprego)
A nível privado podemos encontrar:
• Sindicatos
• Federações de Empregadores
• Empresas de Outplacement
• Agências de Recrutamento
•Portais de Internet Especializados
Como já mencionado, o lançamento do Fundo Social Europeu na Região
Lazio, representou um Programa estratégico a longo prazo para o apoio às
competências e mercado de trabalho. Relativamente a este ponto, a lei prevê
também: CURSOS PARA TRABALHADORES EM MOBILIDADE OU DESPEDIDOS
– Cada região italiana está empenhada em proporcionar formação para
trabalhadores sob medida de mobilidade (compensação de desemprego) ou
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que foram despedidos para ajudá-los a melhorar as suas qualificações para
que encontrem um novo emprego mais facilmente. Os cursos de formação são

gratuitos e estão organizados por cooperativas sociais ou agências privadas
de formação acreditadas pelo Regional. Uma espécie de voucher é dado
pelos centros de emprego públicos e os cursos podem versar sobre diferentes
temas, como informática, Inglês, turismo, etc., e os indivíduos escolhem de
entre um vasto leque de propostas. Alguns cursos também são dados via
e-learning. As pessoas que estão sob a medida excecional de mobilidade são
obrigadas a participar num certo número de cursos. CENTROS DE EMPREGO
Os centros de emprego são instalações públicas (escritórios), atualmente
geridas pelas administrações distritais, que oferecem serviços a cidadãos e a
empresas. Os centros de emprego estão distribuídos por todo o país e realizam
muitas atividades. Fornecem informação e serviços de orientação (avaliação,
coaching e aconselhamento), facilitam a correspondência da procura e oferta
de trabalho, gerem bases de dados, dão assistência e apoio na gestão de
burocracia, emitem certificados e formulários e oferecem aconselhamento
gratuito a pessoas que estão à procura de emprego. O processo iniciase com a inscrição da pessoa desempregada que se torna disponível para
recrutamento e que preencheu um perfil (estudos, expectativas, experiências
de trabalho anteriores, etc.) que é armazenado na base de dados; quando
uma empresa procura colaboradores correspondendo mais ou menos a esse
perfil, a pessoa é contactada para ir a uma entrevista nessa empresa. Um Plano
de Ação Personalizado (PAI) é elaborado pela pessoa desempregada com o
apoio de uma equipa de orientação. Laboratórios, reuniões temáticas, sessões
individuais e coletivas são as principais ferramentas para ajudá-la.
Um Balanço de Competências é realizado após 2 meses apenas em
alguns casos, dada a grande quantidade de tempo necessária. Os centros de
emprego funcionam em rede com outros serviços da área, municípios, centros
de orientação laboral, universidades, etc., de forma a planear políticas ativas
de mercado de trabalho e aumentar a qualidade e quantidade de serviços
personalizados e de acompanhamento. A recente Reforma Laboral (lançada em
2012 e totalmente efetiva desde 2015) introduziu o LIBRETTO DEL CITTADINO
(Livreto do Cidadão). Os responsáveis pela emissão do folheto são as Regiões.
O responsável pela sua atualização é essencialmente o indivíduo que o detém.
O Libretto del Cittadino é um documento em que cada cidadão pode listar as
suas experiências profissionais e as competências ganhas ao longo dos anos.
O Libretto existe em papel e em formato eletrónico; é baseado num máximo
de simplificação lógica e transparência, a fim de salientar a totalidade da
capacidade e das competências do indivíduo, desenvolvidas por via formal,
informal e não-formal. De facto, o Libretto del Cittadino recolhe informação,
dados e certificados relativos a experiências educacionais, profissionais e
formativas, tidas pelo cidadão também em contexto social, recreativo ou
familiar.
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Qual é a sua perceção da atitude dos Seniores em relação à ideia do
desenvolvimento de competências? Sabiariam do que se trata?
Na nossa experiência, a ideia de desenvolvimento de competências que
os seniores têm está principalmente ligada à ideia de atualização (cursos de
reciclagem de conhecimentos, por exemplo). Eles são ativos e motivados
no que respeita a adquirir, atualizar e fortalecer aquelas competências que
de certa forma já lhes são familiares ou coerentes com a sua experiência
profissional passada. Não valorizam competências transversais/soft skills.
Estão mais interessados e motivados para competências técnicas/específicas.
A ideia é sobretudo a da especialização.

Se tiver conhecimento de estruturas de competências usadas para
apoiar o desenvolvimento de competências em seniores inativos, por favor
partilhe um resumo e links para alguns recursos de língua inglesa.
Nenhuma.

Qual é a situação no seu país ou região relativamente à avaliação de
competências para seniores e pessoas de meia idade desempregadas?
Como mencionado acima, a avaliação de competências dos
desempregados é da responsabilidade dos Centros de Emprego, Serviços de
Outplacement, Centros Privados de Formação, Orientação e Coaching. Por
favor, para mais detalhes, consultar a resposta a uma pergunta anterior.

Qual é o papel das instituições educativas no desenvolvimento e
avaliação de competências para Seniores em geral e Seniores inativos em
particular?
O desenvolvimento e avaliação de competências dos seniores em
Itália não está muito ligado a instituições educacionais ou à abordagem de
envelhecimento ativo e aprendizagem ao longo da vida. As competências dos
seniores são vistas numa perspetiva de empregabilidade. Por isso, a ênfase
está em criar oportunidades e um sistema que apoie a sua empregabilidade
mais do que promova o seu desenvolvimento como um todo enquanto
pessoas. O terceiro setor oferece oportunidades de crescimento aos seniores,
mas não especificamente direcionadas à aquisição de competências e sim
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como ação participativa na vida da comunidade (por exemplo, voluntariado).

Outros recursos
Itália: http://www.infonet-ae.eu/country-overviews/italy
Fornecedores de oportunidades formativas: Centros Provinciais para a
Educação de Adultos (CPIA) Cursos de Literacia
Orgãos Regionais de Formação Profissional: Oferecem cursos de
formação profissional para trabalhadores, cursos de literacia funcional
(informática, línguas estrangeiras)
Instituições Públicas Técnicas e Profissionais: Além de cursos
curriculares, oferecem cursos de formação profissional, cursos de literacia
funcional (informática, línguas estrangeiras)
Universidade da Terceira Idade (Università per la TerzaEtà)
http://www.eaea.org/media/resources/ae-in-europe/italy_countryreport-on-adult-education-in-italy.pdf
Educação não-formal (profissional ou outra) é habitualmente
disponibilizada por empresas/organizations privadas e pelo terceiro setor
(Universidade populari, Universidade da terceira idade), associações
recreativas e culturais, ONGs).
http://www.edueval.eu/download/pdf/2.2_Public_Research_Report.pdf
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Anexo 4

Recursos europeus, documentos e sites úteis

Recursos europeus
A Electronic Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) é um espaço
online multilinguístico para troca, apresentação e promoção de boas práticas na
educação de adultos. Pessoas envolvidas na organização e oferta de educação
para adultos podem aceder a uma plataforma online de aprendizagem de
adultos para partilhar os mais recentes desenvolvimentos e para aprender
umas com as outras.
A EPALE também inclui uma biblioteca de recursos, um calendário de cursos
e eventos de interesse para profissionais envolvidos na educação de adultos,
assim como uma ferramenta de pesquisa de parceiro, que será em breve
finalizada pelos grupos de trabalho.

documentos e sites úteis
1. h t t p : / / w w w . e u r o p a r l . e u r o p a . e u / R e g D a t a / b i b l i o t h e q u e /
briefing/2014/140811/LDM_BRI(2014)140811_REV1_EN.pdf
2. https://static1.squarespace.com/static/528f75f9e4b04c46c4559764/
t/546e08d8e4b0ed4ce0491c3e/1416497368089/MG+ILC.pdf
3. The European Commission 2012 Ageing report: http://ec.europa.eu/
economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_
en.pdf
4. Communication from the commission to the European parliament, the
council, the European economic and social committee and the committee of
the regions. A Digital Agenda for Europe. (COM 2010 245 final)
5. ILO. (2002). An inclusive society for an ageing population: The
employment and protection challenge. Paper contributed by the ILO to the
second World Assembly on Ageing. 8-12 April 2002: Madrid, Spain.
6. Demography, active ageing and pensions. Social Europe guide, Volume
3 http://www.associationforeducationandageing.org/ufiles/EuBiaGuide.pdf
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7. https://gerontologist.oxfordjournals.org/content/40/3/304.short

8. Discrimination in the EU in 2012: http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/ebs/ebs_393_sum_en.pdf
9. Promoting lifelong learning for older workers; An international overview
www.cedefop.europa.eu/files/3045_en.pdf
10. h t t p : / / w w w . u f h r d . c o . u k / w o r d p r e s s / w p - c o n t e n t /
uploads/2008/06/41-2_schakel_smid_wognum.pdf
11. Rhebergen B. &Wognum, I. (1997). Supporting the career development
of older employees: an HRD study in a Dutch company. In: International Journal
of Training and Development, 1 (3), 191-198.
12. http://infed.org/mobi/what-is-non-formal-education/
13. http://www.cipd.co.uk/hr-resources/factsheets/competencecompetency-frameworks.aspx
14. http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf
15. The Key Competences for Lifelong Learning – A European Framework is
an Annex of a Recommendation of the European Parliament and of the Council
of 18th December 2006 on key competences for lifelong learning in the Official
Journal of the European Union on 30 December 2006/L394.
16. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_394/
l_39420061230en00100018.pdf
17. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
18. https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_en.pdf
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Anexo 5

Lista de Parceiros do Senior Plus
Organização parceira: Mais Cidadania (PT)
Website: http://www.maiscidadania.pt/
Pessoa de contato: Paula Mendes
E-mail: info@maiscidadania.pt
Organização parceira: CEMEA del Mezzogiorno onlus (IT)
Website: www.cemea.eu
Pessoa de contato: Andrea Messori
E-mail: senior@cemea.eu
Organização parceira: Community Action Dacorum (UK)
Website: www.communityactiondacorum.org.uk
Pessoa de contato: Mark Mitchell
E-mail: mark@communityactiondacorum.org.uk
Organização parceira: Gulbene Municipality (LV)
Website: www.gulbene.lv
Pessoa de contato: Anita Birzniece
E-mail: anita.birzniece@gulbene.lv
Organização parceira: PISTES SOLIDAIRES (FR)
Website: www.pistes-solidaires.fr
Pessoa de contato:: Mathieu DECQ
E-mail:: mathieu@pistes-solidaires.fr
Organização parceira: View From Here Ltd (UK)
Website: www.viewfromhere.co.uk
Pessoa de contato: Jonathan Bowyer
E-mail: jfb@viewfromhere.co.uk
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