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Caros amigos DWA,
Gostaríamos de informar que a primavera e o verão têm sido marcados, por 
um período online ativo, durante a pandemia de Covid19. A 4ª reunião 
transnacional ocorreu online devido à impossibilidade de viajar para Chipre 
em maio e a atividade de formação de curta duração  está suspensa por 
enquanto. Durante a reunião online, representantes de todas as 
organizações parceiras discutiram aspectos essenciais de gestão, qualidade, 
e divulgação, bem como questões relacionadas a eventos e ações futuras. 
Cada parceiro apresentou uma visão geral do trabalho realizado até o 
momento, as suas tarefas e resultados. Os tópicos de discussão incluíram: 
manual, brochura, métodos de inclusão social, marcenaria digital, calendário, 
agências nacionais, etc. Todos os parceiros em conjunto decidiram fazer 
alterações no que diz respeito à implementação do evento de formação a 
ocorrer no Porto. Os parceiros irão realizar uma conferência online no Skype, 
no dia 21 de setembro para partilha sobre as ultimas novidades e atividades 
realizadas.



TRAINING CAMP NO 
PORTO, ADIADO 

Durante o encontro online de maio de 2020, os parceiros acordaram em tentar organizar o 
Training Camp in loco no Porto, o que significa que ainda estamos à espera do momento seguro 
para viajar. A fim de substituir algumas das atividades do trainibg camp, a equipa do projeto 
DWA informou os seguidores sobre formação online gratuita, webinars, discussões online, 
MOOCs, maker talks etc. recursos educacionais e plataformas sociais. 
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ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO ONLINE 
INTENSIFICADAS DURANTE A PANDEMIA

As atividades de comunicação e divulgação interna e externa foram transformadas: as reuniões 
presenciais foram transferidas para a Internet e a comunicação foi intensificada. A equipa do 
projeto DWA seguiu o plano de divulgação original e, além disso, também incluiu novos 
métodos de comunicação e maior divulgação nas redes sociais. Todos os parceiros criaram 
artigos na web para o site da DWA. O projeto DWA foi apresentado em seminários e reuniões 
online internacionais. Os canais de comunicação social alcançaram o publico alvo. Novas 
atividades de divulgação nas redes sociais incluíram muitos novos formatos de comunicação, 
como dois eventos do Facebook Watch como participante (EbS + Live Discussion Citizens 
dialog, Fab Foundation Forum) e organizaram-se dois próprios Watch 

Novas atividades de divulgação, surgiram nas redes sociais, que incluíram muitos e novos 
formatos de comunicação, como por exemplo, dois eventos no Facebook Watch como 
participante (EbS + Discussão online e diálogo de cidadãos, Fab Foundation Forum), 
organizando dois Watch Groups, assistindo a conversas online e ao vivo no Instagram.
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