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SASSI É UMA COMUNIDADE
Participe no SASSI Hub para explorar e testar as ferramentas e recursos do projeto SASSI e do
SASSI Working on, que incidem sobre as seguintes temáticas: orientação profissional para
trabalhadores seniores; abordagens sensíveis às questões da idade para o desenvolvimento
profissional contínuo.
Visite www.my-vita.eu para se registar.
D O S AS S I AO S A SS I-WORK IN G ON

A Europa regista um envelhecimento
populacional que tem aumentado
progressivamente. Aliado a isto está,
muitas vezes, o prolongamento das
carreiras profissionais.
No entanto, vidas profissionais mais
longas são sinónimo de mais desafios na
definição e gestão das carreiras, tanto
para os empregadores, como para os
trabalhadores seniores.
SASSI-Working On pretende contribuir
para a resolução de alguns destes
desafios, ao desenvolver abordagens

Em 2015, sete parceiros de cinco países europeus deram início ao SASSI, um
projeto inovador que teve como objetivo desenvolver abordagens sensíveis às
questões da idade para o desenvolvimento profissional contínuo dos
trabalhadores seniores. No seguimento deste projeto surge o SASSI-Working
On, um novo projeto iniciado em 2018 com foco nas práticas de orientação
profissional que visam contribuir para a continuidade dos trabalhadores +50
no mercado de trabalho.
OBJ ET IVOS
O principal objetivo é ampliar e melhorar o acesso a orientação/aconselhamento
de carreira, atualização de competências e oportunidades de experiência de
trabalho para trabalhadores seniores (+50). Desta forma, o SASSI Working ON
visa combater a discriminação com base na idade, desenvolvendo ferramentas
online e produtos inovadores que suportam a decisão do prolongamento da
vida profissional. Mais ainda, o projeto promove a educação e formação
profissional contínua, assim como os processos de revitalização de carreiras.
.R E SU LTAD OS
- SASSI-Working On pretende desenvolver:

sensíveis às questões da idade na gestão

- Guia para a Criação de Percursos para o Prolongamento de Carreira Profissionais;
- Manual dos Embaixadores para Mobilidades de Aprendizagem em Contexto de
Trabalho

de carreiras de trabalhadores 50+.

- Guia de Gestão de Carreira para Empregadores
- Toolbox de Recursos
- Relatório de Recomedações.

