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1. Introduction
Ensuring a solid communication, dissemination, and knowledge transfer endeavor is of
critical importance for any research project. In enables the widespread of the project
developments, findings and results, thus contributing to the general awareness on the
advances achieved in the topics addressed by the project. The significance of these activities
gains a further relevance when associated to an international project that refers to a topic
(Marie-Slodowska-Curie - Research and Innovation Staff Exchange) whose main goals are to
enhance the Knowledge Transfer in Europe, such as DREAM-GO.
Many of the diversified activities undertaken by DREAM-GO have been highlighted by either
offline or online news. These new refer to activities related to scientific advances accomplished
by the project, or even to communication, dissemination or knowledge transfer activities that
have been undertaken, including e.g. the participation and organization of workshops and
other events. This document, referring to DREAM-GO’s Deliverable 7.1, collects and reports
such offline and online news related to the activity of the project during its execution.
Deliverable 7.1 results from Work Package (WP) 7 of the project: Communication,
Dissemination, and Knowledge Transfer.
The collection of news includes those communicated both offline and online. These news
cross different medias (digital and traditional). The collected publications in digital media are
from different sources, such as websites, blogs, social media platforms (Facebook, LinkedIn)
and Youtube. In the traditional media, the collected material comes from newspapers, radio
and TV. The partners websites are also used to communicate news and activities related to the
project, and thus are also considered in the dissemination process of the project.
This deliverable is organized as follows. After this introductory section, section 2 of this
document presents a list of the 48 news related to the project activities, and section 3 reports
these news and activities. Finally, in section 4, a brief conclusion on the clipping of offline and
online news is presented.
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2. News list
Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Title
Inova Mais website – DREAM-GO
VPS website – Projeto DREAM-GO
Oinstalador - Politécnico do Porto quer criar um modelo de energia mais acessível
Gecad wesbite – Project details
ISEP website - DREAM-GO: meta-heuristic optimization
IPP website – Politécnico do Porto lidera projeto internacional
Câmara municipal do Porto website – IPP lidera projeto internacional
Jornal de Noticias – Politécnico do Porto trabalha para energia mais limpa e barata
Local website - Politécnico do Porto trabalha para energia mais acessível
NEBUSENS blog – Nebusens participates in the DREAM-GO European project
Aulp website – Politécnico do Porto trabalha para energia mais limpa e barata
Juan Corchado website – El Proyecto “DREAM-GO” en el congreso international sobre comunicaciones
P.PORTO website – P.PORTO heads large European H2020 project
BISITE blog – DREAM-GO – Energy efficiency and smart grids
DREAM-GO website – Agenda of the 1st DREAM-GO workshop
Juan Corchado website – DREAM-GO la gestion pionera de redes inteligentes
Juan Cochado website – Nikolaus Starzacher colabora con BISITE en el proyecto DREAM-GO
BISITE blog – Second annual workshop of the DREAM-GO project in Salamanca
Nebusens facebook
DREAM-GO website – Agenda of the 3rd DREAM-GO workshop
DREAM-GO facebook – Agenda of 3rd DREAM-GO workshop
DREAM-GO facebook – The 3rd DREAM-GO workshop
Flickr – Projeto DREAM-GO
P.PORTO facebook - The 3rd DREAM-GO workshop
Pontos de Vista website – Politécnico do Porto: uma estratégia de sucesso na internacionalização
P.PORTO facebook
DREAM-GO facebook – Second annual DREAM-GO workshop
VPS facebook – Apresentação do projeto no EuroScience Open Forum (ESOF)
DREAM-GO facebook - New publication
DREAM-GO facebook – Diego Thesis
DREAM-GO facebook – DREAM-GO participates in PSC 2018
DREAM-GO facebook – Last opportunity to attend the IEEE PES 2018
DREAM-GO facebook – DREAM-GO participated in ESOF 2018
DREAM-GO facebook - DREAM-GO participated in PSC2018
DREAM-GO LinkedIn – Conference IEEE SSCI 2018
DREAM-GO facebook – DREAM-GO project appears in the inventory Smart Grid Projets Outlook 2017
Juan Corchado website – Nuestro Proyecto DREAM-GO dentro del inventario Smart Grid
DREAM-GO facebook – DREAM-GO of final workshop
P.PORTO facebook – DREAM-GO encontra-se a completar a sua atividade este mês
Juan Corchado website – DREAM-GO – Inteligencia articial, blockchain y smart grids
DREAM-GO facebook – DREAM-GO final workshop
DREAM-GO linkedIn – DREAM-GO final workshop
GECAD facebook – This week we had the DREAM-GO workshop
GECAD website – DREAM-GO workshop
TSF – À frente da ciência
TSF - À frente da ciência
RTVE – Noticias de Castilla y León
P.PORTO TV – Workshop DREAM-GO
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3. Offline and online news, and activities
10-2014
1

6

http://inovamais.eu/blog/2014/10/dream-go/
Inova Mais website – DREAM-GO
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06-11-2014
2
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https://pt-pt.facebook.com/pg/virtualpowersolutions.pt/posts/?ref=page_internal
VPS website – Projeto DREAM-GO
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01-02-2015
3

https://www.oinstalador.com/
Politécnico do Porto quer
criar um mdo
odelo
dequer
energia
m ais
Politécnico
Porto
criar
umacessível
modelo de energia mais acessível

1

(/)
PESQUISAR...

INÍCIO (/)

PUBLICAÇÕES

NOTÍCIAS

EVENTOS (/INDEX.PHP/EVENTOS)

DIRECTÓRIO (/INDEX.PHP/DIRECTOR

CONTACTOS

POLITÉCNICO DO PORTO QUER CRIAR UM MODELO DE ENERGIA MAIS ACESSÍVEL
(/INDEX.PHP/NOTICIAS/NOTICIAS/880-POLITECNICO-DO-PORTO-QUER-CRIAR-UMMODELO-DE-ENERGIA-MAIS-ACESSIVEL)

PUBLICIDADE

(/index.php/component/banners/clic

(/index.php/component/banners/clic

(/index.php/component/banners/clic
A partir desta semana e ao longo de quatro anos o Politécnico do Porto (IPP) e a sua investigadora,
Zita Vale vão liderar um projecto internacional, o DREAM-GO, que tem por objectivo contribuir para
um sistema de energia mais sustentável e eficiente, com base na utilização intensiva de energias
renováveis e na participação ativa dos consumidores (Demand Response).

O INSTALADOR | 09:30 | Domingo, 8 de Fevereiro de 2015

(/index.php/component/banners/clic

Financiado em mais de dois milhões de euros pelo Programa Europeu Horizonte 2020, o projecto é
coordenado pela investigadora Zita Vale, Directora do GECAD, o maior Centro de Investigação do

ÚLTIMA EDIÇÃO

Politécnico do Porto e funcionará em consórcio com a Universidade de Duisburg-Essen (Alemanha),
Universidade de Salamanca (Espanha), Clemson University (EUA) e as empresas ISA - Intelligent
Sensing Anywhere S.A (Portugal), Nebusens, S.L (Espanha) e Discovergy GmbH (Alemanha).

Os parceiros académicos e empresariais vão estar reunidos no Porto, entre 9 e 11 de Fevereiro.
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08-02-2015
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http://www.gecad.isep.ipp.pt/GECAD/Pages/Projects/ProjectDetails.aspx?id=94
GECAD wesbite – Project details
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09-02-2015
5
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http://www.isep.ipp.pt/new/viewnew/4708
ISEP website - DREAM-GO: meta-heuristic optimization
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10-02-2018
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Instituto Politécnico do Porto ~ Instituto Politécnico do Porto

IPP website – Politécnico do Porto lidera projeto internacional

Notícia

IPP | Politécnico do Porto lidera projeto internacional que
pretende criar um modelo de energia mais acessível
Data de inserção: 10-02-2015
A partir desta semana e ao longo de 4 anos o Politécnico do Porto (IPP) e a sua investigadora,
Zita Vale vão liderar um projeto internacional, o DREAM-GO, que tem por objetivo contribuir
para um sistema de energia mais sustentável e eficiente, com base na utilização intensiva de
energias renováveis e na participação ativa dos consumidores (Demand Response).

Financiado em mais de 2 milhões de euros pelo Programa Europeu Horizonte 2020, o projeto é coordenado
pela Doutora Zita Vale, Diretora do GECAD, o maior Centro de Investigação do Politécnico do Porto e funcionará
em consórcio com a Universidade de Duisburg-Essen (Alemanha), Universidade de Salamanca (Espanha),
Clemson University (EUA) e as empresas ISA - Intelligent Sensing Anywhere S.A (Portugal), Nebusens, S.L
(Espanha) e Discovergy GmbH (Alemanha).

<

O DREAM-GO é um projeto de grande importância para o Politécnico do Porto e para o GECAD em particular e,
sobretudo, com grande relevância para Portugal, porquanto irá contribuir para o aumento da eficiência dos
sistemas de energia, fator determinante para aumentar a competitividade do País, que encontra barreiras nos
preços elevados da energia elétrica.
A liderança portuguesa deste projeto, através do Politécnico do Porto “permitirá a Portugal afirmar e consolidar
a sua presença e reconhecimento internacional na área das smart grids (redes inteligentes) bem como abrir
novas perspetivas de mercados e soluções para as empresas participantes”, assegura a Coordenadora do
projeto, Zita Vale. A Diretora do GECAD realça ainda o facto “desta parceria estabelecida com instituições
Europeias e Americanas permitir não só atingir os objetivos do projeto mas também potenciar cooperações
adicionais, contribuindo de forma muito significativa para a internacionalização do nosso País nesta área”.
Está nas agendas políticas a questão da sustentabilidade, mas a produção de energia elétrica é uma “faca de
dois gumes”. A produção de energia elétrica contribui, por um lado, para a não sustentabilidade, porque o
processo de produção é altamente poluente e, por outro, no que diz respeito aos sistemas de energia eficientes
exigem a utilização ótima dos recursos considerando a disponibilidade de fontes de energia renováveis, como o
sol e o vento, cuja previsão introduz incertezas e dificuldades, inexistentes nos sistemas de energia
tradicionais.
Ora, o DREAM-GO promove a conceção e o desenvolvimento de novos modelos de negócio, integrando a
participação ativa dos consumidores, com base em simulações em tempo real, como recurso essencial para
assegurar a flexibilidade necessária do lado da procura e viabilizar a disponibilidade de energia elétrica com

Fevereiro de 2015
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Hoje no IPP
ESEIG.IPP | “A empregabilidade e
perspectivas de carreira dos doutorados
nas organizações portuguesas”
A Escola Superior de Estudos Industriais
e de Gestão do Politécnico do Porto
recebe, no próximo dia 12 de Fevereiro,
pelas 9h, a conferência de apresentação
do estudo “A empregabilidade e
perspectivas de carreira dos doutorados
nas organizações portuguesas”.

qualidade adequada e a custos razoáveis.
O modelo poderá acrescer à visão europeia uma perspetiva inovadora de utilização integrada e eficiente da
flexibilidade dos consumidores, graças ao trabalho que vai ser desenvolvido ao longo de 4 anos, por uma
equipa de investigadores da Europa e dos EUA, com trabalho pioneiro em áreas chave para o sucesso do
Projeto e por parceiros empresariais, todas PME, que detêm o know-how e a infraestrutura necessários para
contribuir para avanços significativos a nível científico e tecnológico que têm como alvo os benefícios que
advirão para os consumidores.
Os parceiros académicos e empresariais vão estar reunidos no Porto, entre 9 e 11 de fevereiro.
O GECAD do Politécnico do Porto
O GECAD, Grupo de Investigação em Engenharia do Conhecimento e Apoio à Decisão é o maior Centro de
Investigação do Politécnico do Porto, reconhecido internacionalmente como centro de excelência, com mais de
30 investigadores doutorados e com uma vasta experiência na aplicação de técnicas de inteligência Artificial à
área dos sistemas de Energia.
Ciente das suas responsabilidades perante a sociedade, o GECAD visa o desenvolvimento de “Sistemas
Inteligentes para suporte a uma Sociedade Sustentável, Segura e Inclusiva”. Por essa razão, o GECAD tem
apostado em projetos aplicados a áreas como a Energia, os Transportes, o Ambiente, a Economia, as
Infraestruturas Críticas, a Segurança, a Acessibilidade à Informação e os novos modos de Socialização. Em
particular, a área da Energia é essencial para o desenvolvimento de uma sociedade avançada e sustentável.
Perfil de Zita Vale
Zita Vale é Professora Coordenadora com Agregação do Instituto Superior de Engenharia do Politécnico do
Porto (ISEP/IPP), na área de Engenharia Eletrotécnica e na especialidade de Sistemas Elétricos de Energia,
onde tem desenvolvido toda a sua carreira docente e de pesquisa. É Diretora do GECAD, uma unidade de
pesquisa que se dedica à aplicação de Sistemas Inteligentes a domínios de elevada complexidade, sendo disso
exemplo os Sistemas de Energia. Zita Vale tem centrado as suas atividades em dois grandes domínios: os
Mercados de Energia, em particular os Mercados de Eletricidade, e as Redes Elétricas Inteligentes (Smart
Grids).
Dispõe de mais de 400 artigos publicados, sendo destes mais de 60 em revistas científicas de topo nas suas
áreas de atuação. Já foi responsável por várias dezenas de projetos de I&D financiados externamente.
Atualmente coordena vários projetos, nomeadamente o projeto ELECON que envolve parceiros europeus e do
Brasil, o projeto DREAM-GO, um projeto de Smart Grids entre a Europa e os EUA no qual o IPP receberá um
orçamento superior a 2 milhões de euros, a participação portuguesa em vários projetos do Programa Europeu
ITEA, e um projeto dentro da iniciativa ON.2 também na área das Smart Grids e um projeto de eficiência

Tags: eseig ipp politécnico do porto
empregabilidade doutorados conferência
ESE.IPP | Caligrafia para o Inferno de
Dante em Ponte de Lima
A exposição de Caligrafia mudou-se para
a Torre da Cadeia Velha, em Ponte de
Lima, onde estará patente até dia 21 de
Fevereiro.

https:/ / www.ipp.pt/ personnel/ News.aspx?id= 7602&back= %2Findex.aspx
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10-02-2015
7
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http://www.porto.pt/imprensa/politecnico-do-porto-lidera-projeto-internacional
Câmara municipal do Porto website – IPP lidera projeto internacional
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10-02-2015
8
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Jornal de Noticias
Jornal de Noticias – Politécnico do Porto trabalha para energia mais limpa e barata
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12-02-2015
9

14

http://local.pt/
Local website - Politécnico do Porto trabalha para energia mais acessível
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12-02-2015
10
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http://blog.nebusens.com/2015/02/nebusens-participates-in-dream-go.html
NEBUSENS blog – Nebusens participates in the DREAM-GO European project
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-

itécnico do Porto trabalha para energia
11 m ais lim pa e barata - AULP

http://aulp.org/node/112762
Aulp website – Politécnico do Porto trabalha para energia mais limpa e barata
Pesquisa
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12/ Feb/ 15 12

Contactos

Notícias

Publicações

Parcerias

POLITÉCNICO DO PORTO TRABALHA PARA ENERGIA MAIS LIMPA E BARATA
Mesmo que sopre um vento forte, estamos muitas vezes a pagar energia mais cara e proveniente de fontes poluentes. Um projeto internacional do Instituto
Politécnico do Porto (IPP), com participação de universidades e empresas da Europa e dos Estados Unidos, vai criar tecnologia e modelos de negócio que
permitam utilizar as energias renováveis de forma mais intensiva.
O segredo está em criar flexibilidade, envolvendo os consumidores, explicou ao JN a investigadora Zita Vale, que lidera o projeto internacional DREAM-GO, que
vai receber 2,1 milhões de fundos comunitários para trabalhar nos próximos quatro anos - um financiamento do programa Horizonte 2020 que praticamente cobre
o orçamento de 2,3 milhões.
A ideia é resolver o dilema das energias renováveis - como a intensidade imprevisível do sol e do vento - levando as pessoas a escolher de que fonte querem
receber energia. "Não podemos desperdiçar vento para usar combustíveis fósseis", disse Zita Vale, num dos intervalos do encontro de três dias entre todos os
parceiros do projeto, que começou ontem, no IPP.
O DREAM-GO compromete-se a fazer várias criações. Primeiro, desenvolver uma tecnologia que agregue vários dados, nomeadamente qual a energia disponível
e de que fontes. Essa informação vai permitir que sejam criados negócios de fornecimento de energia com ofertas flexíveis.
Vai ainda colocar a responsabilidade da escolha muito mais do lado do consumidor, que pode escolher um perfil de consumo e alterá-lo periodicamente, já que a
sua fanara pode ser mais baixa se utilizar mais energia de fontes renováveis. "Com o modelo atual, as pessoas praticamente não sentem a diferença em relação
às fontes da sua energia", referiu Zita Vale.
Sem rigidez
Os serviços a criar podem ser semelhantes aos das operadoras de telecomunicações, mas sem rigidez. "Mas a tecnologia é muito mais pesada do que essa, por
isso é que precisamos deste estímulo para avançar", disse Zita Vale, que coordena o maior centro de investigação do IP.
PORMENORES
Seis parceiros - O IPP vai trabalhar no projeto DREAM-GO em consorcio com as Universidade de Duisburg-Essen (Alemanha), Salamanca (Espanha) e Clemson
(EUA) e com as empresas ISA - Intelligent Sensing Anywhere (Portugal), Nebusens (Espanha) e Discovery GmbH (Alemanha).

<< Voltar

© 1986-2015, Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP)
Todos os direitos reservados (Avisos legais)

Alojado por

p:/ / aulp.org/ node/ 112762
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09-06-2015
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https://corchado.net/2015/06/09/presentacion-de-los-ultimos-avances-en-la-international-conference
Juan Corchado website – El Proyecto “DREAM-GO” en el congress international
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2016
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https://www.ipp.pt/research/research-projects?set_language=en
P.PORTO website – P.PORTO heads large European H2020 project
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01-03-2016
14
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https://bisite.usal.es/en/blog/projects/16/03/01/dream-go-energy-efficiency-smart-grids
BISITE blog – DREAM-GO – Energy efficiency and smart grids
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6-04-2016
15
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http://www.dream-go.ipp.pt/PDF/DREAM-GO_Workshop1_AGENDA__6-7April2016.pdf
DREAM-GO website – Agenda of the 1st DREAM-GO workshop
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31-05-2016
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https://corchado.net/2016/05/31/dream-go-la-gestion-pionera-de-redes-inteligentes/
Juan Corchado website – DREAM-GO la gestion pionera de redes inteligentes
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02-06-2016
17

22

https://corchado.net/2016/06/02/nikolaus-starzacher-colabora-con-bisite-en-el-proyecto-dreamgo/
Juan Corchado website – Nikolaus S. colabora con BISITE en el proyecto DREAM-GO
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22-03-2017
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https://bisite.usal.es/en/blog/projects/17/03/823/second-workshop-dream-go-salamanca
BISITE blog – Second annual workshop of the DREAM-GO project in Salamanca
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28-03-2017
19
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https://www.facebook.com/nebusens/posts/1615579611815863
Nebusens facebook
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23-01-2018
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http://www.dream-go.ipp.pt/PDF/DREAM-GO_AGENDA_Workshop3_23-24_v1.4.pdf
DREAM-GO website – Agenda of the 3rd DREAM-GO workshop
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23-01-2018
21
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https://www.facebook.com/dreamgoH2020/photos/a.1032118593590650/1161974240605084
DREAM-GO facebook – Agenda of 3rd DREAM-GO workshop
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23-01-2018
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https://www.facebook.com/dreamgoH2020/posts/1161978013938040?__tn__=-R
DREAM-GO facebook – The 3rd DREAM-GO workshop
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24-01-2018
23
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https://www.flickr.com/photos/politecnicodoporto/sets/72157665079797198
Flickr – Projeto DREAM-GO
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02-02-2018
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https://www.facebook.com/politecnicodoporto/posts/1552916048079643
P.PORTO facebook - The 3rd DREAM-GO workshop
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04-02-2018
25

30

https://pontosdevista.pt/2018/02/04/politecnico-do-porto-estrategia-sucesso-na-internacionalizacao/
Pontos de Vista website – PPORTO: uma estratégia de sucesso na internacionalização
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05-02-2018
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https://pontosdevista.pt/2018/02/04/politecnico-do-porto-estrategia-sucesso-na-internacionalizacao/
P.PORTO facebook
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23-03-2018
27
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www.facebook.com/pg/dreamgoH2020/photos/?tab=album&album_id=975712729231237&__tn__=-UC-R
DREAM-GO facebook – Second annual DREAM-GO workshop
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10-05-2018
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https://www.facebook.com/dreamgoH2020/posts/1229279547207886?__tn__=-R
DREAM-GO facebook - New publication
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28-06-2018
29
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https://www.facebook.com/dreamgoH2020/photos/a.1032118593590650/1036809859788190
DREAM-GO facebook – Thesis of Diego
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20-06-2018
30
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https://www.vps.energy/single-post/EN-DREAM-GO
VPS facebook – Apresentação do projeto no EuroScience Open Forum (ESOF)
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01-10-2018
31

36

https://www.facebook.com/dreamgoH2020/posts/1358573237611849?__tn__=-R
DREAM-GO facebook – DREAM-GO participates in PSC 2018
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04-10-2018
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https://www.facebook.com/dreamgoH2020/photos/a.1032118593590650/1360277917441381
DREAM-GO facebook – Last opportunity to attend the IEEE PES 2018
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08-10-2018
33

38

https://www.facebook.com/dreamgoH2020/posts/1363095097159663?__tn__=-R
DREAM-GO facebook – DREAM-GO participated in ESOF 2018

January 2019
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25-10-2018
34

January 2019

https://www.facebook.com/dreamgoH2020/posts/1368349703300869?__tn__=-R
DREAM-GO facebook - DREAM-GO participated in PSC2018
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29-11-2018
35

40

https://www.linkedin.com/pulse/conference-ieee-ssci-2018-dream-go-marie-sk%C5%82odowska-curie/
DREAM-GO LinkedIn – Conference IEEE SSCI 2018

January 2019

DREAM-GO | Deliverable7.1 – V3.0

04-12-2018
36

January 2019

https://www.facebook.com/dreamgoH2020/posts/1402132509922588?__tn__=-R
DREAM-GO facebook – DREAM-GO project appears in the inventory Smart Grid Projets
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07-12-2018
37

42

https://corchado.net/2018/12/07/nuestro-proyecto-dream-go-dentro-inventario-smart-grid-unioneuropea/
Juan Corchado website – Nuestro Proyecto DREAM-GO dentro del inventario Smart Grid

January 2019
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09-01-2019
38

January 2019

https://www.facebook.com/dreamgoH2020/posts/1429144313888074?__tn__=-R
DREAM-GO facebook – DREAM-GO of final workshop
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11-01-2019
39

44

https://corchado.net/2018/12/07
P.PORTO facebook – DREAM-GO encontra-se a completar a sua atividade este mês

January 2019
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14-01-2019
40

January 2019

https://corchado.net/2019/01/14/dream-go-inteligencia-artificial-blockchain-y-smart-grids/
Juan Corchado website – DREAM-GO – Inteligencia articial, blockchain y smart grids
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16-01-2019
41

46

https://www.linkedin.com/feed/update/activity:6488713624033456128/
DREAM-GO facebook – DREAM-GO final workshop

January 2019
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01-2019
42

January 2019

https://www.linkedin.com/feed/update/activity:6488713624033456128/
DREAM-GO linkedIn – DREAM-GO final workshop
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18-01-2019
43

48

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=370084150214775&id=337205693502621
GECAD facebook – This week we had the DREAM-GO workshop

January 2019
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18-01-2019
44

January 2019

www.gecad.isep.ipp.pt/GECAD/Pages/Presentation/AllNews.aspx
GECAD website – DREAM-GO workshop
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45

TSF
TSF – À frente da ciência

À frente da ciência –

46

TSF
TSF - À frente da ciência

DREAM-GO –

04-03-2016
47

50

media1.mp3

media2.mp3

https://pontosdevista.pt/2018/02/04/politecnico-do-porto-estrategia-sucesso-na-internacionalizacao/
RTVE – Noticias de Castilla y León

January 2019

DREAM-GO | Deliverable7.1 – V3.0

01-02-2018
48

January 2019

https://www.youtube.com/watch?v=edpN6X_fcPs
P.PORTO TV – Workshop DREAM-GO
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4. Conclusions
This Deliverable gathers the most relevant news related to the DREAM-GO project. The 48
news on the project activities that are gathered in this document refer to multiple contents,
such as presentations, workshops, project ideas, and results and has resulted from the online
and offline communication of the project scientific, dissemination and knowledge transfer
activities.
Although some deviations have been identified, the overall performance and objective of
the project has not been threatened. The effort of all the partners has been of upmost
importance for the project wider dissemination. Some news are not present in this document
because the links to the news that have been communicated at earlier stages of the project,
are not available anymore. The social media content of the project has started later than
planned, however there has been a big advancement in a short period of time, enabling
surpassing the initial difficulties and reaching the expected coverage from these
communication sources.
In summary, the offline and online news reported in this deliverable demonstrate the large
scale communication and dissemination that has been accomplished by DREAM-GO, as result
from the scientific advances of the project, and to the partners commitment to the proper
knowledge transfer and dissemination of the project activites.
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