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Análise de necessidades comparativa
O consórcio do projeto SASSI concluiu a
análise de necessidades comparativa,
cujo relatório será disponibilizado
brevemente na página do projeto. O
estudo compara e apresenta os principais
resultados da pesquisa documental e
primária realizada por todos os parceiros
do projeto SASSI nos seus próprios países
(Reino Unido, Áustria, Alemanha,
Portugal, Eslováquia e Holanda).
A pesquisa documental teve como objetivo obter um entendimento mais claro sobre o
que está a mudar na força de trabalho na Europa, considerando diversos aspetos,
como o perfil demográfico das sociedades, as políticas de trabalho e reforma, o nível
educacional entre faixas etárias e a participação de pessoas com mais de 50 anos em
atividades de formação e desenvolvimento contínuo.
Após esta fase, os parceiros promoveram uma pesquisa primária que consistiu na
realização de entrevistas e focus groups junto de formadores, gestores de recursos
humanos, peritos em educação de adultos, no sentido de explorar as necessidades de
formação dos adultos 50+, as políticas atuais, perceções e preocupações dos
empregadores, bem como boas práticas de capacitação de adultos 50+ empregados
e/ou à procura de emprego. Adicionalmente, foi distribuído um questionário a adultos
50+ para recolher inputs acerca da sua motivação para integrar atividades de formação
e desenvolvimento contínuo, as suas necessidades de aprendizagem e experiências.
A análise de necessidades comparativa identifica diferenças e similitudes entre os países
do consórcio. Embora seja reconhecida a necessidade de apoio a uma vida laboral mais
longa, verifica-se ainda a ausência, no âmbito da educação de adultos, de abordagens
específicas para a formação de pessoas 50+. Contudo, através das entrevistas com os
formadores, o consórcio obteve insights valiosos para definir a metodologia de
formação que pretende dar resposta às necessidades de aprendizagem dos adultos 50+.
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Ação-Piloto SASSI para Formadores
O consórcio do SASSI irá promover uma
Ação-Piloto para Formadores (APF) com
uma duração de 5 dias. Esta ação tem
como objetivo desenvolver e aprimorar o
conhecimento técnico e pedagógico dos
formadores participantes, no sentido de
os dotar das competências essenciais
para trabalhar com grupos de adultos
50+.
Esta iniciativa está programada para
setembro de 2016, entre os dias 26 e 30, a decorrer em Leça da Palmeira – Matosinhos.
Um máximo de 21 formadores irão constituir o grupo de participantes desta iniciativa e
o projeto poderá contribuir com pequenas bolsas de participação.
Requisitos de Participação
Para participar nesta APF os participantes deverão cumprir com os seguintes requisitos:
Ser formador e/ou educador de adultos na área da educação e formação profissional,
dinamizando regularmente ações para adultos 50+;
Residir num dos seguintes países: Reino Unido, Áustria, Alemanha, Portugal,
Eslováquia ou Holanda;
Deter conhecimento da língua Inglesa;
Ter interesse na temática da ação-piloto e motivação para participar em todas as
fases do programa de formação de formadores do projeto SASSI.

A participação nesta ação-piloto é gratuita.
Os formadores provenientes de países não listados acima, poderão participar na açãopiloto, sendo que terão de suportar os custos de deslocação e participação no curso. De
referir, que os formadores detentores de uma bolsa ERASMUS+ Ação-Chave 1, poderão
fazer uso desse fundo para participar no curso SASSI.
Com uma duração total prevista de 5 meses, a APF SASSI é promovida em formato
blended learning, compreendendo três vertentes, como apresentado de seguida.
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Vertente 1: Auto-estudo | 12 a 23 de setembro 2016
Nesta fase, os participantes da APF irão aceder à comunidade virtual do
projeto - SASSI Hub, onde poderão encontrar os seguintes recursos
formativos:
Um repositório constituído por diversos artigos e relatórios relativos a conceitos,
processos e abordagens à aprendizagem de formandos seniores que serão,
posteriormente, explorados e debatidos na vertente 2 da APF (ver abaixo).
Um sistema de validação (LEVEL5) para aferir as necessidades de desenvolvimento de
competências dos formadores, a nível pessoal, social e organizacional, em contextos de
aprendizagem não-formais e informais;
Uma ferramenta prática para a criação de e-portfólios, através dos quais os formadores
poderão sistematizar e apresentar online as evidências dos seus conhecimentos e das
suas competências individuais;
Uma plataforma multilingue, onde os formadores podem partilhar, junto de outros
formadores europeus, ideias e experiências acerca dos seus projetos de aprendizagem
associados à metodologia SASSI;
Ferramentas de networking para partilha de ideias, boas práticas, novidades na área da
educação de adultos junto de atores de toda a Europa.

A SASSI Hub será brevemente disponibilizada a todos os interessados! Mantenha-se a
par do lançamento através da página do projeto (www.sassi-project.eu), e ou
plataformas sociais (LinkedIn e Twitter).

Vertente 2: Curso Presencial | 26 a 30 de setembro 2016
Os participantes da APF SASSI irão encontrar-se para uma semana de
formação presencial, a decorrer em Matosinhos – Portugal, onde terão a
oportunidade de aprofundar a aprendizagem realizada na vertente 1 e
esclarecer dúvidas que tenham surgido no decurso da mesma. As sessões
formativas e materiais de apoio irão ser providenciados em Inglês.
Durante esta semana, os participantes irão conhecer em detalhe a metodologia SASSI e
aprender como aplicá-la em contextos reais de formação. Adicionalmente, os
participantes serão encorajados a partilhar exemplos e situações reais da sua
experiência profissional, como meio de promoção da aprendizagem mútua.
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Finalmente, será durante esta vertente presencial, que os formadores irão planear e
desenhar o seu projeto educacional, a ser implementado no decurso da vertente 3 da
APF (ver abaixo).

Vertente 3: Implementação a nível nacional | outubro 2016 a janeiro 2017
Esta vertente da APF consiste na implementação, a nível nacional, dos
projetos educacionais desenhados na vertente anterior, na atividade
profissional dos formadores, e preferencialmente, junto de formandos 50+.
A duração prevista para esta fase é de 4 meses.
Durante a realização desta vertente, o contacto entre participantes será estimulado e
promovido no SASSI Hub, no sentido de partilharem os desafios e os efeitos da
implementação dos seus projetos, bem como de obterem apoio e sugestões que
possam potenciar os impactos positivos desta experiência. O parceiro nacional do
projeto SASSI irá monitorizar esta fase da APF, estando ao dispor dos participantes para
esclarecer e apoiar a implementação dos projetos educacionais, bem como para
recolher feedback sobre os resultados das atividades.

Para mais informações sobre a APF, por favor, visite a página do SASSI ou contacte a
gestora do projeto em Portugal, Ana Solange Leal através de ana.leal[a]inovamais.pt.
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Parceiros do Projeto
Apricot Training Management Ltd
Loughborough, Reino Unido
www.apricot-ltd.co.uk
Coordenador
BUPNET GmbH
Göttingen, Alemanha
www.bupnet.eu

Die Berater
Wien, Austria
www.dieberater.com

CVNO - Centrum Vzdelávania Neziskových Organizácií
Banská Bystrica, Eslováquia
www.cvno.sk

INOVA+ - Serviços de Consultadoria em Inovação Tecnológica Ss.Aa.
Matosinhos, Portugal
www.inovamais.eu

Drenthe College
Emmen, Holanda
www.drenthecollege.nl

blinc e.G. - blended learning institutions cooperative
Göttingen, Alemanha
www.blinc-eu.org

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta
comunicação vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão Europeia
responsável pela utilização que dela possa ser feita.
Projeto n.º: 2015-1-UK01-KA202-013573.
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