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El objetivo general de Senior Social Entrepreneurship (SSE) es concienciar a la ciudadanía 
sobre los beneficios del empresariado social para las personas mayores. Siete países 
conforman el consorcio internacional del proyecto SSE: España (Universidad de Málaga), 
Austria (WIN), Eslovaquia (Qualed), Finlandia (TUAS), Grecia (Gunet), Portugal (USE) y 
Eslovenia (GEA).

Webinar sobre podcast qualificado para parceiros SSE
O projeto de Empreendedorismo Social Sénior 
promoveu um webinar sobre podcasting 
qualificado. O webinar foi realizado para 
proporcionar aos parceiros formação específica 
na criação deste tipo de produtos audiovisuais.
O podcasting é um produto sonoro que está 
atualmente a ter um crescimento significativo. 
O podcast qualificado tenta dar uma reviravolta 
criativa à proposta, adicionando imagens e 
informação de texto ao elemento sonoro.
O webinar ocorreu no mês de junho durante 
dois dias. A primeira sessão abordou aspetos 
fundamentais para a criação de um podcast 
qualificado. Especificamente, falámos sobre 
o planeamento e sequenciação do trabalho, 
a procura de material sonoro (efeitos áudio e 
música) e imagens de qualidade em bases de 
dados e ficheiros online gratuitos. Seguiu-se a 
edição de uma peça sonora (o podcast) com o 
programa Audacity, que pode ser descarregado 
gratuitamente.
No segundo e último dia, o treino focou-se em 
enriquecer a peça sonora criada na sessão anterior. 
Neste caso, com a ajuda do software Premiere 
Pro (Adobe), todo o material foi editado para 
sincronizar o som com as imagens. Foi também 
mostrado como adicionar títulos às imagens, de 
forma a enriquecer a peça com informação em 
texto. E finalmente, procedemos a ensinar como 
inserir legendas para a versão inglesa do produto 
acabado.
A frequência do curso e a participação foram 
notáveis. As duas sessões de webinar também 
foram gravadas para consulta posterior. 

Os vídeos tutoriais gravados, estão disponíveis no 
seguinte site: https://bit.ly/3ksaqch
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Dois momentos do webinar sobre podcasting enriquecido.

The European Commission’s support for the production of this publication does 
not constitute an endorsement of the content which reflects the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may 
be made of the information contained therein.



Atenas acolhe primeira reunião presencial do projeto 
SSE após um longo período de sessões online
Atenas acolheu a primeira reunião presencial 
do projeto SSE no dia 8 de setembro, após um 
longo período de sessões virtuais motivadas por 
restrições de saúde devido ao COVID-19. Para 
além do parceiro anfitrião Gunet, estiveram 
presentes na reunião representantes da GEA, 
UMA, WIN e USE. Em modo virtual, a Qualed e a 
TAUS participaram na sessão de trabalho.
À medida que o projeto SSE entra na última fase 
de implementação, a reunião teve como objetivo 
motivar os parceiros a abordarem as restantes 
tarefas a serem entregues e a apresentarem os 
resultados já concluídos ou em fase de conclusão.
O encontro proporcionou a oportunidade de 
partilhar as edições curtas e longas das revistas 
com os parceiros. O conteúdo das publicações, 
desenhado em formato digital, reflete a 
experiência de um empreendedor sénior, de forma 
a representar cada país do consórcio.
Os parceiros são livres de criar um podcast 
quando entenderem. Destacou-se a criação, por 
Qualed e UMA, de um podcast enriquecido com 
dois empreendedores seniores nos seus países. 

As obras acima mencionadas podem ser vistas no 
canal de YouTube do projeto SSE em https://bit.
ly/3AxlCd0
Os parceiros Gunet apresentaram o site do projeto 
SSE. Além de todas as informações de fundo, o site 
fornece aos utilizadores acesso a alguns recursos 
para autoformação. 
Foi também criado um espaço comunitário, 
um blog e um fórum para que os utilizadores 
partilhem experiências e opiniões. Pode aceder ao 
site em https://training.seniorsocial.eu/
Além disso, a GEA e a WIN forneceram um manual 
de instruções para materializar a implementação 
do programa piloto, e um inquérito de avaliação 
da sessão e dos materiais educativos criados.
Por fim, o coordenador da UMA e do projeto 
SSE partilhou a versão mais recente de um site 
que irá acolher informação sobre os principais 
stakeholders do projeto: empreendedores 
seniores. 

Se pretender aceder ao site, pode fazê-lo em 
https://seniorsocialentrepreneurs.eu/

Parceiros do projeto SSE no encontro de trabalho em Atenas.

Sessão de trabalho do projeto SSE em Atenas. 
Coordenador do projeto, Jesús Delgado Peña.
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O empreendedorismo, tal como o talento, não tem 
idade. Os valores do projeto SSE
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Muitos acreditam que os idosos são um 
fardo para o sistema económico e de saúde. 
No entanto, o setor dos produtos e serviços 
associados aos idosos tem um enorme 
potencial, segundo especialistas da Silver 
Economy. Uma característica significativa, 

mas pouco conhecida, dos idosos é o seu 
perfil empreendedor. Neste texto, mostramos 
três casos de idosos empresários, que se 
destacam pelo seu valioso contributo para 
a economia social e pelas suas excecionais 
histórias de vida.

Chelo Gámez trocou 
a sala de aula pelas 

paisagens exuberantes 
do vale do rio Genal. 

Em 2008, a agora 
criadora de gado 

criou a La Dehesa de 
los Monteros, uma 
empresa dedicada a 
criar porcos 100% 

ibéricos. Os produtos 
de La Dehesa são 

procurados pelos chefs 
mais importantes 

do mundo. O 
trabalho da empresa 
contribui para cuidar 

do ambiente e da 
economia local. No 

entanto, o sonho 
ibérico de Chelo será 

realizado quando 
a raça de porco 

loiro dourado for 
reconhecida.

Vladimír Ledecký, 
president da câmara 

de  Spišský Hrhov 
durante duas décadas, 
fundou uma empresa 
municipal. A empresa 

gradualmente 
construiu a aldeia no 
leste da Eslováquia. 

A grande maioria 
dos empregados 

da empresa são os 
ciganos que, vivem 

em paz com a restante 
população. O sucesso 

da empresa municipal 
tem sido a criação de 
leis, num local onde 
não havia nenhuma. 
Hoje, Spišský Hrhov 
é regido pela lei das 

empresas sociais, que 
melhora as condições 

de vida dos seus 
habitantes. 

“A idade não deve 
ser um obstáculo ao 

empreendedorismo.” 
Esta citação de Eila 

Kaijärvi define a 
personalidade da 

empresária sénior 
e a sua perspetiva 

de vida. A Eila 
dirige a empresa 

Senioriosaajat 
Ky há mais de 10 

anos. Durante este 
tempo, empregou 

muitos idosos. 
Kaijärvi-Pekkola 

exorta a sociedade 
finlandesa a garantir 

que os reformados 
tenham igualdade de 
oportunidades para 

iniciar um negócio. O 
empreendedorismo, 
tal como o talento, 

não tem idade.                 

Do ensino ao empreen-
dedorismo no setor 
pecuário, a empresária 
fundou a La Dehesa de 
los Monteros 

De presidente da câ-
mara a empreendedor 
social. A sua empresa 
de construção emprega 
muitos ciganos

Empreendedora no sector 
dos serviços da Economia 
de Prata. Muitos dos 
empregados contratados 
são reformados

https://seniorsocialentrepreneurs.eu/

 


