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mundo

Solidão
principal 

problema social 
das pessoas 55+

Poucas 

respostas 
inovadoras para 
uma população 

distinta do 
passado

Enquadramento



Ativar, Valorizar e Integrar 
as pessoas 55+ na sociedade para 

prevenir ou evitar a solidão e 
melhorar o seu bem estar



Jardinagem Seniores Babysitting Comida

Aulas: Línguas Reparações Aulas: Música Pet-sitting



Qual é o nosso impacto social?

Criar rede
de relação e 

suporte informal

Ajuda a 
combater ou 

prevenir a 
solidão

Valoriza
reconhece e 
integra as 

pessoas 55+

Promove o 
bem-estar

e a qualidade de 
vida



João
62 anos

Diogo
35 anosCONECTAMOS

• “Quero estar mais activo”
• “Fazer algo que gosto”
• “Útil para a comunidade”
• “…e o dinheiro extra ajuda”

• Qualquer pessoa, qualquer idade que 
precise.
• “Gostava de aprender a tocar viola!”
• “Não consigo fazer as refeições para 
toda a família”

Maria
17 anos



QUALQUER PESSOA?



Particulares Empresas / 
Organizações

(B2BFC)

Turistas / 
Estrangeiros

Carenciadas
(Dificuldades 
económicas)



Scaling the Impact



Crowdfunding 55+



Como levar os serviços da 55+ a quem precisa mas não pode pagar-lhos?

- Clientes Atuais

- Potenciais clientes

PARTICULARES

EMPRESAS



Identificamos em 
parceria a necessidade 
da Manuela, vizinha de 
Alcântara de 80 anos, 
que tem uma casa muito 
antiga com várias coisas 
por arranjar.

Com o especialista 55+ 
António P, orçamentamos 
o valor necessário para o 
arranjo total da casa da 
Manuela.

Começamos a campanha 
até obter os fundos 
necessários para arranjar 
a casa da Manuela, e 
conectamos com o 
colega 55+.

O Especialista 55+ 
António arranja a casa 
da Manuela e é 
valorizado por isso. A 
Manuela avalia o serviço 
e informamos/ 
agradecemos a todos os 
que apoiaram.

IDENTIFICAR 
NECESSIDADE

ORÇAMENTAÇÃO 55+ CROWDFUNDING REALIZAÇÃO



Ajudar para o bem estar de famílias 
carenciadas, com necessidade dos 

serviços da 55+ e sem possibildiades 
para pagar-los.

Ativar, Valorizar e Integrar 
as pessoas 55+ na sociedade para 

prevenir ou evitar a solidão e 
melhorar o seu bem estar



ComunicaçãoTransparência EnvolvimentoParceria



Scaling the Impact
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