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O objetivo geral do projeto Senior Social Entrepreneurship (SSE) é consciencializar sobre 
os benefícios do empreendedorismo social para os seniores. Compõem o consórcio 
internacional do projeto SSE sete instituições de sete países: Espanha (Universidade de 
Málaga), Áustria (WIN), Eslováquia (QUALED), Finlândia (TUAS), Grécia (Gunet), Eslovénia 
(INTEGRA) e Portugal (USE).

O Projeto Senior Social Entrepreneurship Project 

Coordenado pela Universidade de Málaga, o 
projeto SSE tem financiamento de mais de 160.000 
euros do programa Erasmus+. Esta iniciativa 
tem como objetivo fornecer ferramentas 
para o empreendedorismo e fortalecer as 
oportunidades dos seniores, população cuja 
tendência de crescimento no futuro próximo é 
evidente. As previsões demográficas indicam a 
necessidade de desenvolver iniciativas para um 
envelhecimento ativo.

O objetivo geral da SSE é conscientizar sobre os 
benefícios do empreendedorismo social para os 
seniores, especialmente para as mulheres, cuja 
taxa de participação nesse campo é muito inferior 
que a dos homens.

Para este fim, os objetivos específicos são 
desenvolver um curso interativo de formação 
online sobre empreendedorismo social 
para seniores, para preencher as lacunas de 
conhecimento. Além disso, uma plataforma online 
foi desenvolvida como base para disponibilizar 
todas as ferramentas online do projeto, por 
exemplo, fóruns e aplicações para redes sociais.

Beneficiários
Os principais alvos do SSE são as profissionais de 
educação de adultos, conselheiros do mercado de 
trabalho e organizações de recursos humanos. 
Claro, também entre os principais beneficiários 
estão os seniores que são motivados a retribuir 
à sociedade com sua experiência e formação, e 
a serem úteis como empreendedores sociais ou 
mentores para outros empreendimentos sociais.

Cada parceiro também contará com uma rede de 
parceiros locais, que estará presente nas diferentes 
atividades de desenvolvimento e divulgação do 
projeto, reforçando assim a criação de sinergias 
e favorecendo o impacto e a sustentabilidade 
do projeto, especialmente através de iniciativas 
relacionadas e eventos multiplicadores.

Objetivos
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Reunião do projeto SSE na Aula de Mayores +55

A aquisição de competências para 
empreendedorismo empresarial na área da 
economia social por pessoas com mais de 
55 anos é o objetivo do projeto europeu de 
empreendedorismo social sénior, cuja primeira 
reunião decorreu na Aula de Mayores+55 da 
Universidade de Málaga. O encontro contou 
com a presença de representantes dos parceiros 
que compõem a equipa de trabalho do projeto 
europeu: GEA (Eslovénia), WIN (Áustria), 
QUALED (Eslováquia), USE (Portugal). 

O evento realizou-se nos dias 13 e 14 de janeiro 
de 2020. No dia de abertura, Jesús Delgado, 
coordenador do projeto SSE, apresentou os 
objetivos e os resultados e apresentou um esboço 
geral do calendário de trabalho. Posteriormente, 
foram abordadas questões económicas e 
administrativas. O foco estava nas tarefas 
financeiras, como a elaboração do relatório 
de avaliação dos progressos e os requisitos do 
relatório final. Estas questões têm de cumprir 
rigorosamente os prazos fixados pela Comissão  
Económica do ERASMUS+.

A sessão da tarde foi dedicada à segunda parte 
do e-learning. A sessão terminou com um resumo 
dos resultados obtidos durante o trabalho do dia 
e chegaram-se a conclusões. Depois, todos os 
participantes desfrutaram de uma visita guiada 
ao centro histórico de Málaga e de um jantar onde 
podiam degustar pratos da gastronomia típica de 
Málaga.

O segundo dia de trabalho teve lugar de manhã. 
O início da sessão foi dedicado a conhecer a 
plataforma web do projeto. Esta sessão foi 
liderada pela GUNET. Posteriormente, foram 
abordadas outras questões relacionadas com a 
gestão do projeto; plano de qualidade, o plano de 
comunicação, o desenho do logótipo e o website. 

A última parte do dia foi dedicada a refletir 
sobre o encontro. Durante a reflexão, foi aberta 
uma sessão de perguntas aberta à pupolação sobre 
o projeto na qual participaram todos os parceiros. 
Do mesmo modo, foi apresentado um resumo 
final no qual foram apresentados os resultados 
obtidos durante a reunião; foram indicadas as 
direções e as próximas etapas a tomar na execução 
do projeto e as tarefas a executar por cada um dos 
parceiros europeus que compõem o consórcio. 

A receção deste primeiro encontro foi um 
sucesso em termos de participação e resultados. 
Foram estabelecidos os pilares de um projeto 
que visa capacitar os seniores numa situação 
de vulnerabilidade laboral e contribuir para a 
melhoria da sociedade através de iniciativas 
empresariais sustentáveis.

Jesús Delgado Peña, coordenador 
do Projeto SSE
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