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Racional 
A economia SILVER está a aumentar 
rapidamente com oportunidades para as 
pequenas e médias empresas criarem 
produtos inovadores e serviços que têm 
como mercado os adultos mais velhos, 
nas áreas rurais e montanhosas. 

SILVER SME’s pretende aproveitar a 
vantagem das oportunidades criadas 
pela economia SILVER e impulsionar o 
espírito empreendedor e aumentar o 
crescimento das PME’s que trabalhem 
neste segmento.  

Projeto 
SILVER SMEs pretende apoiar as políticas 
regionais nas áreas rurais e de montanha 
ao informar as PME’s acerca do potencial 
para desenvolver produtos inovadores e 
serviços que beneficiem e proporcionem 
qualidade de vida à população mais velha, 
aumentando o crescimento e a 
competitividade das regiões.  

Através do desenvolvimento da economia 
SILVER e do suporte às PME’s  em todos 
os estádios do seu ciclo de vida, o nosso 
projeto trará importantes oportunidades 
de emprego em sectores de alta 
relevância para a economia SILVER. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 
▪ Apoiar as políticas regionais 

relativas às PME’s nas regiões 
montanhosas e rurais.  

▪ Encorajar o empreendedorismo e a 
inovação na Economia SILVER. 

▪ Criar e partilhar conhecimento 
entre as regiões parceiras.  

▪ Recolher pelo menos 60 boas 
práticas para promover o 
empreendedorismo na economia 
SILVER nas áreas rurais. 

▪ Implementar os Planos de Ação nas 
regiões parceiras para testar os 
resultados do projeto. 

 

 

 

 

 

 

Como participar? 
▪ Contacte os nossos parceiros 

regionais para participar nas 
reuniões de stakeholders. 

▪ Conte-nos a sua experiência e 
partilhe um exemplo inspirador na 
sua região. 

▪ Assista aos nossos eventos: sessões 
de informação ou conferências 
intermédias ou à final.  

▪ Subscreva a nossa newsletter.  

▪ Siga-nos nas redes sociais. 

 

Sabia? 

Mais de um terço dos 
cidadãos com idade 
entre os 65 e os 74 

usaram a Internet pelo 
menos uma vez por 
semana em 2014.  

Eurostat, 2015 
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