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DIGITAL WOOD ARTISAN
É um projecto Erasmus + que tem como objetivo divulgar e
disseminar as boas práticas a nível europeu, através da
formação de formadores, que permitam o desenvolvimento de
competências inovadoras relacionadas com o sector da
madeira, a alunos desfavorecidos, através do uso de
metodologias inovadoras, eficazes e consolidadas.
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REUNIÃO TRANSNACIONAL
EM TAMPERE
Caros amigos do projeto DWA,
Gostaríamos de informar que a segunda reunião do projeto DWA ocorreu
em Tampere, Finlândia, nos dias 15 e 16 de maio de 2019 e foi organizada
pelo parceiro finlandês, que é a Design Association MODUS.
Durante os dois dias, os parceiros apresentaram o trabalho realizado desde
a reunião inicial em Trani, em novembro de 2018, e tiveram o prazer de
visitar alguns espaços de fabricantes locais.

The topics of the second transnational meeting were:

Os temas da segunda reunião transnacional foram:
- Os eventos locais realizados pelos parceiros. Cada parceiro pode
demonstrar o evento organizado e apresentá-lo aos outros parceiros.
- Plano de divulgação: nesta sessão, a Eurosuccess Consulting apresentou o
website e o seu plano de desenvolvimento futuro. A MODUS interveio no
plano de divulgação e OZARA expressou feedbacks.
- Sustentabilidade e qualidade do projeto foram outros dois tópicos
importantes nos quais todos os parceiros se concentraram para respeitar os
padrões de qualidade da EU, referente aos projetos europeus.
- Pesquisa: o encontro também se concentrou nas 2 pesquisas que cada
parceiro elaborou nos últimos meses. Eles foram analisados um a um em
conjunto com o coordenador e foram fornecidos feedbacks.
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VISITA A FABRICANTES
LOCAIS EM TAMPERE
Durante a eunião em Tampere, a Design
Association, MODUS também organizou
algumas visitas a organizações e espaços de
fabricantes que trabalham no setor do setor da
madeira.
Os parceiros tiveram a oportunidade de
observar a tecnologia usada pelos fabricantes
da TEKOMO, como impressoras 3D, máquinas
de costura e cortadores de vinil.
Outro espaço de fabricantes que foi visitado
durante a reunião transnacional em Tampere foi
o Tampere Hacklab, onde os protagonistas são
o CNC e o corte a laser com os quais é possível
criar, entre outros, peças de joelheira.

A terceira visita foi realizada a uma comunidade
de refugiados ativos na comunidade - um projeto
que visa prevenir problemas sociais e o
isolamento de imigrantes com histórico de
refugiados, envolvendo-os em atividades e
levando-os a interagir com a sociedade local e,
assim, aprimorar suas competências de criação
de emprego, integração com a sociedade,
competências linguísticas e saúde e bem estar.

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação [comunicação] reflete apenas as opiniões do autor, e a Comissão
não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações nela contidas.

EVENTOS LOCAIS COM
OS STAKEHOLDERS
De janeiro a maio de 2019, cada parceiro
organizou o primeiro evento local. Os
participantes,
presentes
foram
desde,
carpinteiros, entusiastas do setor da madeira,
profissionais, trabalhadores jovens e outras
pessoas
interessadas,
que
tiveram
a
oportunidade de aprender e saber mais sobre o
projeto Digital Wood Artisan, seus objetivos, mas
também discutir sobre as melhores práticas,
técnicas emergentes existentes no setor da
madeira e metodologias de inclusão social .

DIGITAL WOOD ARTISAN
WEBSITE
O website do projeto DWA - Digital Wood
Artisan está pronto para ser visitado por todas
as pessoas interessadas nos objetivos do
projeto.
A Eurosuccess Consulting foi responsável pela
criação do website desde o início do projeto.
Os resultados foram apresentados aos parceiros
durante a reunião em Tampere.
Fica atualizado e Stay updated e confere as
últimas notícias em www.dwa-project.eu
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