
 
Interim Solutions 

  



A Tecnologia e a Digitalização 

As futuras soluções de 
mobilidade individual 



As Pessoas 
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37,9% 

Fonte – PwC, OCDE 

• 42% na faixa 55-64 anos 
• 80% na faixa 65 – 69 anos 

(e a aumentar) 

O desemprego em Portugal 
acima dos 50 anos é de 

50% 
da população em Portugal 

em 2030 
terá mais de 50 anos 
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Empresas – Necessidades especificas 

Ausência  de um colaborador por um 
período predefinido 

 Licença de maternidade ou paternidade   
 Formação – MBA/Pós-Graduação 
 Doença temporária 

 Transmissão de know-how e experiência a 
gestores mais novos que irão no futuro 
assegurar o funcionamento da empresa 

 Recursos temporários com 
capacidades técnicas específicas 
para alocar a um novo projeto 



Empresas – Necessidades especificas 

Modelo de negócio 
da Industria Automóvel 

Gestão da 
Mudança 

Digitalização 

Tecnologia 

Mobilidade 
Individual 

Reestruturação 

Remodelação 

Estruturas 
organizacionais 
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Interim Management 

Interim Solutions powered by Experienced Management 

A Experienced Management é a primeira empresa em Portugal 
que de uma forma estruturada e sistemática fornece um serviço 
de Interim Management. 

É o processo pelo qual uma empresa ou organização, com uma necessidade 
temporária e especifica de recursos, contrata um profissional qualificado por 
um período limitado e pré-definido, para executar uma tarefa específica. 
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Quem somos 

Os nossos parceiros Conselho Consultivo 

António Casanova 
António Pires de Lima 
Arlindo Oliveira 
Carlos Vasconcellos Cruz 
Emídio Pinheiro 
Estela Barbot 
Fátima Barros 
João Vieira de Almeida 
Leonor Colaço 
Manuel Lopes da Costa 
Maria do Rosário Pinto Correia 
Martin Schneider 
Paulo Morgado 
Ricardo Reis 



O que fazemos 

&  Necessidades especificas das 
empresas / organizações 

 Oferta de gestores experientes 
e altamente qualificados 

Criámos uma plataforma que permite de uma forma eficaz contribuir 
para o enriquecimento da economia e da sociedade portuguesa 

Se Portugal chegar ao nível de 
emprego de mais de 55 anos da Nova 
Zelândia, o PNB pode aumentar 11.3%  

O PIB português poderia, no longo prazo, aumentar 
cerca de 6% caso a taxa de emprego da população 
com mais de 55 anos igualasse os níveis da Suécia 



Mário Fernandes 
 
Learning Session: 
“Discover a new Professional Life after 50” 

E-mail: maf@experiencedmanagement.pt 
Telemóvel:  919 949 907 
www.experiencedmanagement.pt      
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