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IO projecto D GAMES implementou com sucesso 4 Eventos do projecto na Polónia, Grécia,
Roménia e Portugal. Cada parceiro acolheu um evento e convidou as partes interessadas a
participar nos workshops de jogos e a assistir a apresentações sobre o conhecimento
desenvolvido no ID Games.

O Evento  na Grécia, organizado pelo PEK/AMEA em Atenas e acolhido no Serafeio Center,
Foi uma acção de dois dias. O primeiro dia foi implementado no dia 26 de Maio com a
participação de representantes do consórcio. O segundo dia do Evento, mais prático, 
 realizou-se no dia 8 de Junho, no qual profissionais, prestadores de cuidados e pwID
foram atraídos para participar em workshops de jogos, tendo sido também apresentadas
as melhores práticas sobre inclusão e capacitação de pwID.

O Evento na Polónia teve lugar a 20 de Junho foi organizado pela SOSW em Elbląg.
Contou com a participação de 38 participantes, incluindo 7 pessoas com deficiência
intelectual e 31 profissionais. O evento teve formato presencial e online, tendo sido
assistido por mais de 400 pessoas no modo remoto.

Em Junho, a associaçãoArad na Roménia organizou também um Evento, tendo sido
disseminado o projecto ID-Games e os seus resultados - especialmente os jogos sérios
criados. Foi também apresentado na Conferência Internacional "Teorias da Mudança no
Bem-Estar Digital". Práticas baseadas em evidências em todas as disciplinas" organizadas
pela Universidade "Aurel Vlaicu" de Arad através da Faculdade de Ciências da Educação,
Psicologia e Trabalho Social, Centro para o Desenvolvimento da Investigação Inovação em
Psicologia.

No dia 30 de Junho de 2022, o Projecto ID Games realizou o seu Evento em Portugal,
através de uma colaboração com a Associação Portuguesa de Pais e Amigos dos Cidadãos
Deficientes Mentais de Lisboa - APPACDM Lx. O evento contou com a presença de 6
profissionais na área da inclusão e 39 pessoas com deficiência mental.

A plataforma de e-learning da ID GAMES foi concluída e apresentada durante estes
Eventos  a um grande número de membros do grupo-alvo, bem como a organizações de
interessados e decisores. Um dos resultados mais importantes do nosso projecto foi o
reconhecimento recebido por muitos profissionais, prestadores de cuidados e
organizações que trabalham com pessoas com deficiência intelectual sobre as
necessidades que cobrem os resultados do projecto. 
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