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4ª Reunião Transnacional do Projeto SUSTAINABLE 

SERVICE-IN-DS Project  

 
Envolvendo Pessoas com Síndrome de Down na implementação dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável através da Aprendizagem 

em Serviço 

 

Apesar de todas as restrições impostas pelo contexto pandémico, o 
Projeto Sustainable Service continua a trabalhar no programa de formação dedicado a envolver 
e capacitar pessoas com Síndrome de Down e outro tipo de deficiências intelectuais, para que 
estes se tornem agentes ativos de mudança, e façam parte da construção de um mundo melhor. 
Este consórcio, que integra vários parceiros europeus, tinha planeado realizar durante os dias 22 
e 23 de fevereiro de 2022 a 4ª reunião transnacional na Grécia – Larissa, contudo, devido às 

inúmeras restrições que ainda se mantêm naquele país, esta acabou por ser realizada em 
formato online. Saliente-se que esta representa a 11ª reunião de gestão do projeto realizada por 
meios digitais num período de 15 meses. 

Os esforços contínuos de todos os membros do Consórcio estão a começar a produzir resultados 
tangíveis. Foram produzidas já, sete atividades de formação na área da aprendizagem em serviço 
e os respetivos materiais de formação (IO2 e IO3). 

O tema principal desta reunião  foi assim, a formação dos formadores (atividades de formação - 
SLTA1-SLTA7-IO2) e respetivos materiais de formação (TM-IO3) congratulando-nos por todos os 
parceiros terem cumprido com a realização dos conteúdos que eram da sua responsabilidade o 
que permitiu que, pela primeira vez, os conteúdos relativos ao programa de formação fossem 
apresentados na sua versão completa. 
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As atividades e os respetivos materiais foram apresentados em função de cada etapa do processo 
de formação e  cada parceiro responsável pela sua concepção, apresentou a sua parte. 

 

 
O segundo tema desta reunião foi a Plataforma de Formação, a sua funcionalidade e formas de 
desenvolver ferramentas de aprendizagem TIC para pessoas com síndrome de Down. 
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Para mais informações sobre o processo de formação e restantes atividades, por favor, FIQUE 
LIGADO e visite regularmente o website do projeto em www.sustainableserviceinds.eu. 
 
As informações e pontos de vista apresentados nesta nota de imprensa são os do(s) autor(es) e 
não refletem necessariamente a opinião oficial da União Europeia.  
Nem as instituições e organismos da União Europeia, nem qualquer pessoa agindo em seu nome, 
podem ser responsabilizados pela utilização que possa ser feita das informações aqui contidas.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sustainableserviceinds.eu/

