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O ComParte é inspirado pela visão de uma sociedade 
que funciona no seu melhor porque todos contribuem.

Apenas três anos. Este foi o tempo que passou desde que a Fundação Maria Rosa, no exercício das suas atividades que se orientam 
exclusivamente por fins de interesse social, se desafiou a criar o ComParte.

Em 2014, do zero nasceu o projeto; em 2015, demos os primeiros passos; e, em 2016, fomos mais longe do que imaginávamos 
ser possível.
2016 foi, assim, o ano da expansão: mais Prós e mais Decisores, mais financiamento e mais equipa, mais ambição e o salto para 
a escala nacional.

“Aqui todos temos o nosso papel” 
(pró da Educação)

Tudo o que fizemos foi possível porque cada uma das pessoas com quem nos fomos cruzando trouxe um pouco de si e com os seus 
contributos fez expandir o ComParte.

Este ano, trabalhámos com 651 prós, desenvolvemos 30 parcerias e realizámos 6 encontros com decisores a nível local e nacional.
Inspirados por cada momento de trabalho em conjunto, procurámos dar o nosso melhor e o resultado foi inesquecível.

“Isto foi brutal, ponto final.” 
(Pró da Educação)

Este é o relatório onde contamos como foi o ano de 2016 no ComParte.
Em 2017, continuaremos a trabalhar com sentido de gratidão e com a responsabilidade de fazer de cada relação um mundo de 
confiança e alegria.

“O ComParte é uma boa ideia. Não podemos mudar 
tudo num minuto, mas sentimos que em conjunto estamos 
a fazer algo. Vamos daqui felizes!” 
(Pró da Integração)

Maria José Coutinho, Membro da Administração da Fundação Maria Rosa e Margarida Alpuim, Membro da equipa ComParte.
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O ComParte – Fundação Maria Rosa 
é um projeto de âmbito nacional foca-
do no envolvimento cívico e transforma-
ção social. Através de metodologias 
participativas, os cidadãos colaboram 
no desenvolvimento das estruturas da 
sociedade de que fazem parte, par-
tilhando o seu conhecimento e suges-
tões com entidades decisoras.
 

MISSÃO
Promover a partilha de experiências e 
conhecimento dos cidadãos com os 
decisores, colaborando no desenvolvi-
mento dos sistemas da sociedade.
 

VISÃO
Uma sociedade onde os cidadãos 
contribuem diretamente para o contí-
nuo desenvolvimento dos sistemas de 
que beneficiam e fazem parte. Cida-
dãos e decisores mantêm uma relação 
de confiança e colaboração, fortaleci-
da por uma cultura de feedback e re-
ciprocidade.
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A NOSSA 
LINGUAGEM…

PRÓS
Especialistas em saber o que melhor funciona e o que pode ser transformado nos 
sistemas da sociedade a que pertencem, pela sua experiência enquanto utilizadores 
e participantes.
 

DECISORES
Especialistas em tomar decisões que visam a melhoria contínua das estruturas  
da sociedade por que são responsáveis, potenciando o bem-estar coletivo.  
No ComParte agrupamos os decisores em dois grupos consoante o âmbito das suas 
competências: Decisores Locais e Decisores Nacionais.
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PROJETOS
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Ao longo do ano o ComParte desenvol-
veu atividades em duas áreas: Educa-
ção e Integração.

A sua ação foi guiada pela metodolo-
gia, a qual inclui as seguintes fases e 
atividades: 

Fase Subfase Atividades Breve descrição

Mapeamento 
do conhecimento 
e da experiência 
dos cidadãos

Ouvir os cidadãos Sessões Os Prós partilham sugestões sobre o que melhor funciona 
e o que pode ser transformado no sistema em análise.

Identificação de temas-chave Análise da informação Análise qualitativa e quantitativa da informação recolhida durante 
as sessões com identificação para temas mais relevantes.

Devolução aos Decisores

Encontros Momento de encontro entre Prós e Decisores no qual, num ambiente construtivo, 
os Prós partilham impressões e sugestões sobre o sistema.

Documentos de devolução Documento entregue a Prós e Decisores no qual são apresentadas 
as principais reflexões e sugestões dos Prós sobre o sistema.

Desenvolvimento 
e continuidade

Feedback (Vários modelos) Decisores informam os Prós relativamente ao impacto das sugestões 
e ideias apresentadas na fase do mapeamento.

Envolvimento e fortalecimento 
das relações

Convívios Encontros regulares que potenciam relações de qualidade entre os Prós, 
os Decisores e a equipa do ComParte.

Retiros
Atividades com vários dias de duração nas quais os Prós e a Equipa ComParte 
têm oportunidade de potenciar relações de qualidade e aprofundar temáticas 
relacionadas com o sistema em análise.

Conferências de Prós
Conferências ComParte Conferências nas quais os Prós inspiram Decisores, partilhando 

o seu conhecimento experiencial e aprofundando a sua reflexão 
sobre o sistema.Conferências Externas

Consultoria de Prós (Vários modelos) Prós e Decisores colaboram no desenvolvimento e implementação 
de melhorias no sistema.
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O ComParte & Educação foi a primeira 
área do ComParte a ser implementada 
(no ano letivo 2014/2015). 
Nasceu confiante de que a experiência 
dos Prós da Educação (os alunos) pode 
contribuir para um sistema da educação 
a funcionar no seu melhor. 
No ComParte & Educação procuramos 
criar contextos de participação infor-
mais, de proximidade e de confiança 
para ouvir as experiências e sugestões 
dos Prós da Educação e para que es-
tes possam devolver diretamente aos 
Decisores (locais e nacionais) este seu 
contributo.

Em 2016, quando o ComParte & Edu-
cação iniciava o seu segundo ano de 
atividade, a estratégia definida foi 
orientada para dois grandes objetivos:

1. Fortalecer a relação entre os Prós e 
ComParte e potenciar o impacto das 
sugestões apresentadas pelos Prós 
junto das escolas envolvidas até ao 
momento;

2.Trabalhar na robustez da metodo-
logia por forma a prepará-la para 
expansão a nível nacional e simulta-
neamente adaptá-la a subcontextos 
da educação.

Com o primeiro objetivo como pano 
de fundo, ao longo do ano procurá-
mos acompanhar iniciativas que sur-
giram nas escolas do projeto piloto 
(desenvolvido na zona da Grande 
Lisboa ao longo de 2014/2015) e, 
em conjunto com Prós e Decisores, foi 
dado feedback à comunidade escolar 

sobre o impacto deste mapeamento da 
experiência dos Prós . Em paralelo, os 
convívios e retiros de Prós, assim como 
o envolvimento dos Prós nas várias ati-
vidades ComParte, contribuíram para 
que o ComParte fosse cada vez mais 
co-construído e inspirado pela partilha 
da sua experiência e ideias.

Orientado pelo segundo objetivo, o pri-
meiro semestre de 2016 foi dedicado 
a ouvir a experiência de prós de dois 
grupos específicos: (1) alunos em risco 
de exclusão escolar e (2) emigrantes. 
Simultaneamente, foram desenvolvidas 
sessões de mapeamento numa outra re-
gião do país (Grande Porto).
O segundo semestre de 2016 trouxe 
consigo a desejada oportunidade de 
expansão nacional. A convite da Se-

cretária de Estado para a Cidadania 
e Igualdade do Governo de Portugal, 
o ComParte & Educação integrou o 
Roteiro Cidadania em Portugal e abra-
çou o desafio de, ao longo de 2016 
e 2017, ouvir a experiência dos Prós 
da Educação em 50 escolas de todo 
o país. O ano de 2016 acabou assim 
com uma meta muito clara: um encontro 
entre Prós da Educação e o Governo 
de Portugal, no qual os Prós de todo 
o país inspirarão decisões e formas de 
funcionamento do sistema educativo.
letivo. No ComParte agrupamos os de-
cisores em dois grupos consoante o âm-
bito das suas competências: Decisores 
Locais e Decisores Nacionais.

COMPARTE & EDUCAÇÃO: 
INTRODUÇÃO
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COMPARTE & EDUCAÇÃO: 
ATIVIDADES

Mapeamento do conhecimento 
e da experiência dos cidadãos

Ouvir os cidadãos 565 Prós ouvidos provenientes de turmas do 7º ao 12º ano de escolaridade 
de 10 escolas de 7 concelhos portugueses.

Identificação 
de temas-chave 6 sessões analisadas.

Devolução 
aos Decisores

3 Encontros promovidos: Escolas D. Maria II (Cacém), Agrupamento Escolas 
Pedro Alexandrino (Odivelas) e Academia de Música Vilar de Paraíso (V. N. Gaia).

3 Documentos de devolução entregues a Decisores locais: 
Direção do Agrupamento Escolas D. Maria II (Cacém), Direção Agrupamento Escolas Pedro 
Alexandrino (Odivelas) e Direção da Academia de Música Vilar de Paraíso (V. N. Gaia).

Desenvolvimento e continuidade

Feedback Mediação de 4 feedbacks - vídeos de Prós e Decisores devolvidos a toda a comunidade escolar.

Envolvimento 
e fortalecimento 
das relações

7 Convívios. 
1 Retiro.

Conferências de Prós 1 conferência no Retiro de Jovens ComParte 2016.

Consultoria de Prós (por desenvolver)
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Foi no final de 2015 que nasceu a se-
gunda área do ComParte. O ComParte 
& Integração trouxe consigo o propósi-
to de contribuir para o acolhimento e 
integração na sociedade portuguesa 
daqueles que encontram refúgio em Por-
tugal. O método de intervenção mante-
ve-se constante: utilizar a metodologia 
ComParte para promover a melhoria 
do sistema, a partir das experiências e 
sugestões de quem utiliza e a quem se 
destina o sistema – os Prós da Integra-
ção (refugiados, requerentes de asilo e 
outros migrantes).

Para o ComParte & Integração, 2016 
não podia ter arrancado melhor: apoia-
do por parceiros importantes como a 
Associação de Refugiados em Portugal 
e a Plataforma de Apoio aos Refugia-
dos (PAR),  logo no primeiro mês do ano 
foi possível desenvolver as sessões que 
iniciaram o mapeamento da experiên-
cia dos Prós.  Ao longo do ano, o ca-
minho foi enriquecido pela experiência 
de muitas nacionalidades e de diversos 
percursos de chegada a Portugal.

A estratégia do ComParte & Integração 
passou assim por:

1. Adaptar e implementar da metodo-
logia ComParte a esta área; 

2. Potenciar relações de qualidade 
com Prós da Integração;

3. Estabelecer parcerias pertinentes.

Foi nessa linha que foram dinamizadas 
atividades que visavam o posiciona-
mento do ComParte & Integração como 
um projeto que pode contribuir para 
uma estratégia nacional de acolhimen-
to e integração abrindo-se a casa do 
ComParte às cores e sabores dos janta-
res-tertúlia “ComParte em Fusão” e sen-
do cultivada a proximidade com quem 
vive diariamente os desafios de chegar 
ao nosso país.  

COMPARTE & INTEGRAÇÃO:
INTRODUÇÃO
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COMPARTE & INTEGRAÇÃO:
ATIVIDADES

Mapeamento do conhecimento 
e da experiência dos cidadãos

Ouvir os cidadãos 86 Prós ouvidos com variados estatutos (requerentes de asilo, refugiados, imigrantes 
e bolseiros da Plataforma de Estudantes Sírios) residentes nas regiões de Lisboa e Porto.

Identificação 
de temas-chave 45 sessões analisadas.

Devolução 
aos Decisores

3 encontros promovidos: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF); 
Agrupamento de Escolas da Bobadela (Loures); 
e Agrupamento de Escolas das Olaias (Lisboa).

1 documento de devolução entregue a um decisor nacional: 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Desenvolvimento e continuidade

Feedback (por desenvolver)

Envolvimento 
e fortalecimento 
das relações

6 Convívios (Jantares-tertúlia “ComParte em Fusão”).
1 Retiro.

Conferências de Prós (por desenvolver)

Consultoria de Prós 1 pedido de um decisor nacional
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“NÓS NÃO SOMOS ‘APENAS’ ALUNOS, NÓS 
SOMOS A ESCOLA” 
PRÓ DA EDUCAÇÃO

“CHEGOU A HORA DE PODERMOS MOSTRAR, 
NÓS, ALUNOS, O QUE SENTIMOS....SOBRE DE-
CISÕES QUE TOMAM PARA NÓS”
PRÓ DA EDUCAÇÃO

“CONQUISTARAM-ME COM A IDEIA DE QUE OS 
PRÓS CONTRIBUEM PARA AS DECISÕES”
DECISOR LOCAL DA EDUCAÇÃO
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“TRANSMITIR O QUE SENTIMOS E AS NOSSAS 
SUGESTÕES COM EMPATIA E HUMOR.”
PRÓ DA INTEGRAÇÃO

“SENTI-ME SATISFEITO POR PARTICIPAR. HOUVE 
PROXIMIDADE E NÃO TIVE MEDO DE FALAR.”
PRÓ DA INTEGRAÇÃO

“VOCÊS AJUDAM-NOS A RECUPERAR A NOÇÃO 
DAQUILO QUE É ESSENCIAL. HOJE EM DIA É DIFÍ-
CIL PARARMOS PARA PENSAR... A VOSSA AJUDA É 
MUITO BEM-VINDA, VENHAM TER CONNOSCO!”
DECISORA LOCAL DA INTEGRAÇÃO
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O ano de 2016 foi preenchido de mais 
algumas histórias…
 
Depois de muitas obras, idas às com-
pras e decorações, e sempre procuran-
do que todos pudessem ser recebidos 
num ambiente muito caloroso, em janei-
ro, inauguramos a Casa ComParte.
 
Já em fevereiro, iniciámos um desa-
fiante, mas muito importante, tempo 
dedicado ao desenho do modelo de 
avaliação de impacto do ComParte. 
A intenção era simples: procurar reco-
nhecer se o caminho que o ComParte 

tem percorrido está a levar ao cumpri-
mento da sua missão. Contamos que 
em 2017 seja possível começar a im-
plementar o modelo.
 
Em Abril, através de um financiamento 
do programa “EEA Grants - Iniciativa 
Cooperação Bilateral”, a equipa via-
jou até à Noruega com o intuito de 
aprofundar o conhecimento da meto-
dologia que inspira o ComParte e de 
estreitar as relações com a equipa da 
Fábrica de Mudança. Foram dias de 
grande aprendizagem!
 

Em Maio estivemos na FIL, no Portugal 
Economia Social - Encontro do Em-
preendedorismo e Inovação na Eco-
nomia Social.
 
Mantivemos ainda uma presença ativa 
nas redes sociais mantendo a página 
de Facebook com publicações regula-
res e abrindo a conta do ComParte tan-
to no Instagram como no Linkedin.

Finalmente, os amigos e parceiros do 
ComParte foram-se multiplicando e com 
eles o nosso mural da gratidão foi cres-
cendo de dia para dia!

OUTROS
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O ano de 2016 começou com a ener-
gia e as caras habituais do ComParte: 
a Bruna Alves, a Carmo Coutinho, a 
Maria Minas e a Margarida Alpuim, 
acompanhadas do sempre entusias-
mante Pró da Educação - Saiming Na 
Fonta. 

Mas, com o rápido crescimento do 
ComParte, foram necessários mais 
braços e mais cabeças para sonhar, 
o que levou à expansão da equipa. 
Inicialmente passámos a contar com a 
companhia do Lourenço Oliveira, logo 
a seguir - em modalidade de estágio 
curricular - com a Joana Lourenço e,  
já no fim do ano, recebemos a  
Ana Vasquez e o João Melo.

Contudo o ano não contou apenas com 
entradas mas também com ausências 
temporárias e saídas. No último trimes-
tre do ano a Carmo Coutinho iniciou 
uma licença de um ano para se dedicar 
a causas de emergência humanitária e 
já no último mês do ano a Margarida 
Alpuim despediu-se de nós para abra-
çar um novo percurso profissional! 

EQUIPA
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Ao longo do ano de 2016 tivemos a 
honra de trabalhar em colaboração 
com as seguintes instituições:

. Academia de Música Vilar de Paraíso  
 (V. N. Gaia); 
. Agrupamento de Escola António   
 Nobre (Porto); 
. Agrupamento de Escolas 
 da Bobadela (Loures); 
. Agrupamento de Escolas 
 das Olaias (Lisboa); 
. Agrupamento de Escolas de Pevidém; 

. Agrupamento de Escolas 
 de Ribeira de Pena; 
. Agrupamento de Escolas do Forte 
 da Casa (Vila Franca de Xira); . . . .  
. Agrupamento Escolas 
 D. Maria II (Cacém); 
. Agrupamento Escolas Pedro 
 Alexandrino (Odivelas); 
. Alto Comissariado 
 para as Migrações; 
. Associação Portuguesa 
 de Refugiados; 
. Banco de Bens Doados da Entrajuda; 

. CNAIM; 

. Conselho Português para os 
 Refugiados (CPR); 
. Escola Básica e Secundária 
 de Barroselas (Viana do Castelo); 
. Escola Secundária de Paços 
 de Ferreira; 
. Faculdade de Psicologia – UL; 
. ForandringsFabrikken; 
. Fundação Calouste Gulbenkian; 
. IES-Social Business School; 
. Instituto Padre António Vieira (IPAV); 
. Govint; MakeSense; 

. Plataforma de Apoio aos Refugiados; 

. Secretária de Estado Cidadania 
 e Igualdade; 
. Secretário de Estado da Educação; 
. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras; 
. Speak; 
. Teatro Maria Matos; 
. Vista Alegre.

PARCERIAS
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Em 2016 as atividades do ComParte 
foram maioritariamente financiadas 
pela sua entidade promotora: a Funda-
ção Maria Rosa (FMR).

Contou-se contudo com o apoio finan-
ceiro (inferior a 10% do orçamento total) 
dos EEA Grants através da Iniciativa de 
Cooperação  Bilateral, e da ANIMAR 
através do protocolo de colaboração 
para implementação do Roteiro para a 
Cidadania e Igualdade.

Para informações adicionais sobre este 
tema por favor consultar o relatório de 
2016 da FMR aqui disponível. 

CONTAS

fundacaomariarosa.pt/a-fundacao/relatorios/
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