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SMARTS: UM ANO DE PROJETO
Este setembro, os parceiros reuniram para a segunda reunião transnacional do projeto
para discutir o que já foi alcançado e planear os próximos passos.
Até ao momento, a parceria tem trabalhado no desenvolvimento de diretrizes sobre a
tomada de decisão apoiada (TDA) no âmbito da sexualidade. Estas diretrizes são
dirigidas a três grupos distintos - pessoas com deficiência; profissionais de serviços de
apoio e cuidadores/as e familiares.
Uma ampla gama de tópicos são explorados nestas diretrizes: desde uma introdução
sobre TDA e sexualidade a seções sobre os mitos sobre sexualidade, proteção e abuso
sexual, bem como outras questões mais específicas: contraceção, fertilidade,
pornografia, sexo comercial, conflitos nos relacionamentos, etc. Teremos mais
novidades nos próximos meses, fique ligado/a!

ATIVIDADE DE
FORMAÇÃO ONLINE
Em maio, a SCT dinamizou formação
sobre TDA para os parceiros SMARTS,
incluindo formadores experientes da
ASTRES, ARCIL e THEOTOKOS. Os
materiais da formação basearam-se nos
resultados do projeto I DECIDE e foram
utilizados para introduzir os/as
participantes no tema da TDA. Apesar de
ser online, o curso de formação foi
recebido de forma muito positiva e
promoveu trocas muito interessantes
entre o grupo de participantes e a equipa
formadora.

ATIVIDADES DE
FORNAÇÃO LOCAIS
Com base na introdução ao tema da TDA
que receberam da SCT semanas antes,
membros das equipas da ASTRES, ARCIL e
THEOTOKOS organizaram formação
interna para capacitar colegas no uso da
TDA no geral. Este primeiro ciclo de
formação foi, essencialmente, para criar
as “fundações” para ações de formação
futuras, mais específicas sobre TDA no
campo da sexualidade.
O feedback geral dos grupos de
participantes foi positivo: gostaram da
experiência de aprendizagem e
consideraram uma nova perspetiva para o
seu trabalho diário com utilizadores/as
dos serviços.

O QUE VEM A SEGUIR?
A parceria definiu os próximos passos na
implementação do projeto. Eis o que aí
vem:
• Finalizar as diretrizes sobre TDA e
sexualidade.
• Testar as diretrizes durante um estudopiloto no início de 2022.
• Começar a trabalhar num kit de
ferramentas de conscientização
acessível a pessoas com deficiência
intelectual e/ou condições de saúde
mental.
Mantenha-se ligado/a, enquanto o
projeto continua a evoluir!

PARCERIAS
O consórcio é composto por entidades de
serviços sociais: Fundació Astres
(Espanha) – organização coordenadora, a
ARCIL (Portugal) e a Theotokos (Grécia).
Inclui, também, parceiros técnicos: o SCT
(Reino Unido), realiza formação de
pessoal, e a EASPD (Bélgica) que
representa os prestadores de serviço. Siga
os links para ser redirecionado aos sites
dos parceiros e saiba mais sobre eles.
Para mais informações, pode entrar em
contato com a coordenação do projeto,
Fundació Astres, através do e-mail:
idea@plataformaeducativa.org

