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 3ª Reunião Transnacional do Projeto SUSTAINABLE SERVICE-IN-DS Project  

 

O Consórcio SUSTAINABLE SERVICE-IN-DS realizou com sucesso a 3ª reunião do Projeto Transnacional 

SSinDS que decorreu no passado dia 21 e 22 de outubro em Lisboa, Portugal.  

A FENACERCI organizou e acolheu esta reunião, cujo formato foi presencial contou com a participação de 

12 pessoas provenientes de 4 países europeus, no quadro da iniciativa europeia "SUSTAINABLE SERVICE-

IN-DS: Envolvendo Pessoas com Síndrome de Down na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável através da Aprendizagem Serviço". 

Este projeto financiado pelo programa Erasmus+, visa promover a capacitação das pessoas com Síndrome 

de Down de forma que possam participar ativamente na implementação dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. Todo o projeto é sustentado na metodologia de aprendizagem em serviço 

procurando, desta forma, alcançar a materialização dos objetivos traçados e bem assim, assegurar o 

cumprimento do objetivo global do projeto.  

A entidade coordenadora do SSinDs é a associação romena ALDO-CET que estabeleceu uma parceria com 

organizações provenientes da Roménia; Croácia; Grécia; Espanha e Portugal.  

Para mais informações, pode visitar a página web oficial do SUSTAINABLE SERVICE-IN-DS - 

https://sustainableserviceinds.eu/pt/home_por/  

https://sustainableserviceinds.eu/pt/home_por/
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Agenda  

A reunião foi uma importante oportunidade 

de discussão que permitiu traçar o atual 

estado da arte relativamente aos resultados 

já alcançados e determinar as futuras ações 

a desenvolver tendo-se aferido a 

necessidade de ao longo dos próximos 

meses, realizar um trabalho intensivo que 

permita ultimar e encerrar as diferentes 

atividades, materiais e ferramentas.  

 

Síntese dos trabalhos realizados nos dias 21 e 22 de outubro: 

A reunião foi uma importante oportunidade de discussão que permitiu traçar o atual estado da arte 

relativamente aos resultados já alcançados e determinar as futuras ações a desenvolver tendo-se aferido 

a necessidade de ao longo dos próximos meses, realizar um trabalho intensivo que permita ultimar e 

encerrar as diferentes atividades, materiais e ferramentas.  

- Dia 1: Foram discutidas as versões draft das Atividades de Aprendizagem destinadas a implementar o 

OUTPUT 2 (IO2) e aprovadas especificações relativas à Plataforma de Formação em formato e-learning 

(IO4).  

- Dia 2: Os parceiros reviram e discutiram sobre possíveis adaptações a introduzir no Esquema de 

Formação (IO1) e aprovaram as especificações pertinentes para o desenvolvimento de materiais de 

formação (IO3). Além disso, o Consórcio reviu o plano de trabalho do SSinDS, mais concretamente, a fase 

de implementação, o plano de qualidade e as atividades de divulgação. A reunião foi encerrada com a 

análise da subvenção da iniciativa da UE.  

Foi uma reunião produtiva entre os 8 parceiros do Consórcio, que reforçou a equipa de trabalho do 

projeto. A parceria estratégica garantiu a elevada qualidade dos resultados alcançados até à data e os 

esperados para o cumprimento bem-sucedido da sua missão.  
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