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REUNIÕES ONLINE DO PROJETO TRANSNACIONAL 

A pandemia COVID-19 retirou-nos qualquer possibilidade de reunirmos novamente presencialmente, 
razão pela qual as duas últimas reuniões do projeto realizaram-se online. 
 
Os parceiros não tiveram a oportunidade de voar para a Espanha, concretamente para Valência para 
os nossos colegas da ESMOVIA, nem ir à Eslovênia para Maribor, para a última reunião transnacional 
do projeto que deveria ter tido a OZARA como anfitrião. 
 
Em vez disso, os parceiros reuniram-se online para discutir a melhor forma de implementar as restan-
tes atividades do projeto, como é o caso do evento de formação de equipas a curto prazo, os eventos 
locais seguintes, bem como a versão final do manual do projeto.

Nos últimos 6 meses 
o projeto foi 

concluído:

�    2 REUNIÕES ONLINE DO PROJETO TRANSNACIONAL

�    1 EVENTO ONLINE DE FORMAÇÃO DE PESSOAS DE CURTA DURAÇÃO

�    2 EVENTOS LOCAIS EM CADA UM DOS PAÍS PARCEIROS

�    1 MANUAL DO PROJETO DE ESTUDOS COMPARATIVOS

Caros amigos do DWA,
o nosso caminho com o projeto Digital Wood Artisan 

está prestes a terminar e gostaríamos de lhe agradecer 
por nos ter acompanhado até agora.
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1 EVENTO ONLINE DE FORMAÇÃO DE PESSOAS DE 
CURTA DURAÇÃO

No dia 15 de fevereiro, os parceiros reuniram-se on-line através da 
plataforma Zoom para promover o evento on-line de formação de 
pessoas de curta duração do projeto Digital Wood Artisan. 

Era suposto ser mais um momento para viajarmos e conhecer-
mo-nos melhor em Portugal, mas em alternativa e por razões de 
segurança teve de ser realizado online. 

O curso teve a duração de 5 dias e contou com o envolvimento e 
a colaboração de cada organização na transmissão do know-how 
pesquisado e recolhido no manual, sobre os métodos de inclusão 
social e técnicas de marcenaria. O impacto externo conseguido por 
este curso foi também elevado graças à plataforma europeia SALTO 
que permitiu que o curso fosse dirigido também a participantes 
externos que se mostrassem interessados no tema do projeto. Em 
breve poderá assistir aos vídeos desta formação online na platafor-
ma online da DWA na seção FORMAÇÃO do nosso site.
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2 EVENTOS DE FORMAÇÃO TERRITORIAL EM CADA UM DOS 
PAÍSES PARCEIROS

Após o término do evento de formação de pessoas de curta duração, e nesse mesmo âmbito, cada 
parceiro organizou dois eventos de formação territorial com o objetivo de transferir os conhecimen-
tos adquiridos durante a formação online a nível local. 

O primeiro evento de formação destinou-se a formadores de EFP que tiveram a oportunidade de 
formarem adultos e o segundo evento de formação destinou-se a técnicas de marcenaria e métodos 
de inclusão social; Durante a formação online foram utilizadas muitas técnicas, mas também foram 
usadas ferramentas práticas e interativas, isso tudo aliado à experiência dos parceiros que contribuiu 
para tornar cada sessão mais envolvente e interativa para os participantes, fornecendo ao mesmo 
tempo ótimos exemplos de atividades para repetir e ensinar a um nível local.

Toda a equipa do DWA gostaria de lhe agradecer por ter seguido o DIGITAL WOOD ARTISAN JOURNEY 
até agora ... Esperamos que tenha gostado e tenha tido a oportunidade de aprender mais sobre e 
com o projeto, não se esqueça de continuar a consultar o nosso site www.dwa-project.eu vamos con-
tinuar a divulgar NEWS sobre técnicas de marcenaria e inclusão social, informações sobre os eventos 

1 MANUAL DE PROJETO DE ESTUDOS COMPARATIVOS 
 
Um dos principais resultados do projeto, a par da plataforma online 
e da formação online, é o manual de estudos comparativos que a 
parceria da DWA produziu durante a implementação do projeto. 

Este manual reúne as melhores práticas em termos de técnicas 
de marcenaria e de métodos de inclusão social a nível europeu, 
pesquisadas nos países dos parceiros. 

Este manual foi o ponto de partida teórico da formação online e em 
breve estará disponível na plataforma online do projeto disponível 
neste link www.dwa-project.eu/material traduzido em finlandês, 
grego, italiano, português, esloveno e espanhol , para consulta ou 
download.


