
 

 

 

 

 

 

 

OS RESULTADOS DO SILVER SMES NUMA CASCA DE NOZ! 

O SILVER SMEs tem por objetivo melhorar a capacidade das políticas regionais para a 

competitividade das PMES no aproveitamento das significativas oportunidades que resultam da 

Economia SILVER, ao mesmo tempo que melhoram a qualidade de vida dos adultos mais velhos 

em áreas montanhosas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTOS REGIONAIS 

 

ANÁLISE SWOT COMPOSTA 

A nossa análise SWOT conjunta estuda as 

similaridades e especificidades da demografia 

e economia das nossas regiões e lança as 

bases para os Planos de Ação de cada 

parceiro.  

 

9 INFOGRAFIAS REGIONAIS 

Está a perguntar-se como é ter mais de 65 

anos numa área rural? Procura por informação 

condensada? Veja as nossas 9 infografias e 

perceba num relance as mudanças e 

oportunidades que resultam do 

envelhecimento nas nossas regiões.   

 

 

DESCUBRA O SILVER SMES 

 

BROCHURA DO PROJECTO 

Descubra a nossa parceria bem como os 

nossos objetivos na brochura do projecto, 

disponível me 8 línguas. 

 

O SILVER SMEs EM RESUMO 

O que é o SILVER SME’s? Porque é que a 

Economia Silver é importante para a Europa 

Rural? Quais são os nossos objetivos? 

Descubra o projecto SILVER SME’s num vídeo 

de 1 minuto.  

 



 

 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES DE POLÍTICA 

 

O LIVRO VERDE DO ENVELHECIMENTO 

Os parceiros do SILVER SMEs’ contribuíram 

para o Livro Verde sobre o Envelhecimento. O 

nosso contributo fornece recomendações em 

como apoiar as regiões envelhecidas e como 

estes territórios podem adaptar-se à mudança 

demográfica ao apoiar e desenvolver a 

Economia do setor SILVER. Leia a nossa 

posição neste tema! 

 

INSPIRE-SE! 

 

UMA COLEÇÃO DE 70 BOAS PRÁTICAS 

Os parceiros do SILVER SMEs recolheram 

mais de 70 boas práticas em toda a Europa! 

Das áreas da saúde às tecnologias de 

informação e computação, ao alojamento e às 

atividades de lazer, elas demonstram a 

utilidade da Economia Silver para os adultos 

mais velhos nos espaços rurais. Descubra a 

base de dados de boas práticas do SILVER 

SME’s! 

 

3 BROCHURAS TEMÁTICAS 

23 iniciativas foram selecionadas como 

Melhores Práticas!  Estas 3 brochuras de 

Melhores Práticas mostram-lhe iniciativas 

inspiradoras, relacionadas com alojamento, 

com aceleradores de PMEs e com bem-estar 

dos mais velhos.  Eles ilustram como as 

regiões podem apoiar o desenvolvimento do 

setor da Economia Silver contribuindo para a 

criação de negócio e melhorando a qualidade 

de vida dos mais velhos.  

 

 

8 VÍDEOS DAS MELHORES PRÁTICAS 

O SILVER SMEs produziu pequenos vídeos 

mostrando 8 diferentes boas práticas. De 

alojamentos seniores ou atividades de lazer a 

programas regionais impulsionando a criação 

de negócios na Economia do setor SILVER, 

estes vídeos apresentam exemplos 

inspiradores para replicar por toda a Europa 

Rural. Veja os Vídeos! 

CONHEÇA AS ATIVIDADES 

PASSADAS! 

 

NEWSLETTERS 

O SILVER SME’s envia uma newsletter 

trimestral para informar acerca das últimas 

atividades levadas a cabo pelos nossos 

parceiros, material publicado recentemente e 

eventos futuros. As primeiras 10 Newsletters 

do projecto estão disponíveis online.  

 

VÍDEOS DOCUMENTAIS 

Quer ir mais longe?  OS vídeos do SILVER 

SMEs relatam momentos chave do projeto! 

Eles também apoiam empreendedores rurais 

inspiradores que conhecemos durante o 

projecto e apresentaram interessantes 

iniciativas regionais.  Recupere essa 

informação com os nossos vídeos! 

 

www.interregeurope.eu/silversmes/  communication@euromontana.org 

Esta publicação reflete apenas a visão dos autores e as autoridades do Programa Interreg Europa não são responsabilizáveis por 

qualquer usos que possa ser feito da informação nela contida.  

 

 

https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_02-SILVER-SMEs-position-EU-Green-Paper-Ageing.pdf
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_02-SILVER-SMEs-position-EU-Green-Paper-Ageing.pdf
http://www.interregeurope.eu/silversmes/good-practices/
http://www.interregeurope.eu/silversmes/library/#folder=2849
http://www.interregeurope.eu/silversmes/library/#folder=2849
https://www.youtube.com/channel/UCTBOMtpnowndacPZlQ0Zb7Q
https://www.interregeurope.eu/silversmes/library/#folder=1491
https://www.youtube.com/channel/UCTBOMtpnowndacPZlQ0Zb7Q
https://www.interregeurope.eu/silversmes/
https://www.facebook.com/silversmes
https://twitter.com/Silver_SMEs
https://www.linkedin.com/company/silver-smes/
https://www.youtube.com/channel/UCTBOMtpnowndacPZlQ0Zb7Q/featured
http://eepurl.com/dy7Wjz

