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O COMPARTE



COMPARTE

O ComParte é um projeto de âmbito nacional focado
no envolvimento cívico e transformação social,
desenvolvido no seio da Fundação Maria Rosa.

Nasceu num contexto de crescente valorização da
participação dos cidadãos na construção de
estruturas sociais alinhadas com as necessidades e
sonhos de todos e enriquecidas pelo contributo de
cada um.

Através de uma metodologia inovadora desenvolvida
em parceria com a organização norueguesa
ForandringsFabrikken, os cidadãos colaboram no
desenvolvimento das estruturas da sociedade de que
fazem parte, partilhando o seu conhecimento e
sugestões com entidades decisoras.

QUEM SOMOS

Uma sociedade onde os cidadãos contribuem
diretamente para o contínuo desenvolvimento dos
sistemas de que beneficiam e fazem parte. Cidadãos
e decisores mantêm uma relação de confiança e
colaboração, fortalecida por uma cultura de feedback
e reciprocidade.

A NOSSA VISÃO
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Promover a partilha de experiências e conhecimento
dos cidadãos com os decisores, colaborando no
desenvolvimento dos sistemas da sociedade.

A NOSSA MISSÃO



METODOLOGIA

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.

Especialistas em fazer
perguntas aos

especialistas e em
promover a colaboração,
através da facilitação de
encontros e modos de
feedback construtivos.

Especialistas em tomar
decisões que visam a
melhoria contínua das

estruturas da sociedade
pelas quais são
responsáveis,

potenciando o bem-
estar coletivo.

PRÓS COMPARTE DECISORES

PARCERIAS

FINANCIADORES

VOLUNTÁRIOS

A ação do ComParte é determinada pela ideia de que os processos de tomada de
decisão devem integrar a experiência dos cidadãos que serão afetados por essa
mesma decisão.

Funcionamos como uma família, em que o contributo dos Prós, dos Decisores, da
Equipa do ComParte, dos Parceiros, Financiadores, Voluntários e Amigos é
fundamental.
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FASES OBJETIVOS ATIVIDADES

A metodologia aplicada pelo ComParte tem com principal inspiração o trabalho desenvolvido pela
organização norueguesa Fábrica da Mudança (ForandringsFabrikken), e organiza-se em três
grandes fases:
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A metodologia do ComParte assenta na criação de
relações de confiança com Prós e com Decisores, as
quais são aprofundadas ao longo de todas as etapas
metodológicas. Esta etapa envolve atividades que

permitem o encontro e convívio entre os
participantes, bem como a recolha do seu

conhecimento.
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A etapa de mapeamento é composta por dois
objetivos principais. Em primeiro lugar ouvimos a

experiência dos Prós, através de sessões e
metodologias participativas, onde recolhemos o seu

conhecimento. Após cada sessão, organizamos e
analisamos a informação partilhada pelos Prós, de
forma aidentificar os temas mais relevantes. Esta
análise conduz à sistematização das informações

partilhadas pelos Prós em cadernos que são,
posteriormente, entregues aos decisores competentes

por um lado e disseminados, por outro.
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A metodologia culmina na etapa de partilhar e
colaborar. Partilhar envolve fazer chegar, na primeira

pessoa, o conhecimento dos Prós a decisores e à
sociedade civil, através de encontros entre Prós e

Decisores, de conferências em que os Prós assumem
o papel de oradores e inspiradores, da disseminação

dos cadernos e de feedback de Prós e Decisores
acerca do impacto dos encontros. A metodologia
concorre para o desenvolvimento de projetos de

colaboração entre Prós e Decisores, onde trabalham
em conjunto para construir soluções para o sistema.
Esta fase envolve também a medição do impacto e

dos resultados dos projetos de colaboração e a
partilha de feedback com todos os participantes.
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DIVULGAÇÃO DE
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FEEDBACK

PROJETOS DE CO-
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FEEDBACK

METODOLOGIA



O COMPARTE
EM NÚMEROS
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3748
PRÓS COMPARTE

162
DECISORES

1215
PROFISSIONAIS

ouviram o
conhecimento

dos Prós

221
SESSÕES

COM PRÓS

19
ENCONTROS ENTRE
PRÓS E DECISORES

27
CONFERÊNCIAS

ouviram o
conhecimento

dos Prós

PARTILHA
CONHECIMENTO PRÓS

EM FORMAÇÕES e
REUNIÕES

57



O ANO DE 2018



Depois de Ouvir Prós - mais cadernos e mais palcos!

2018 foi um ano de crescimento, valorização e reconhecimento da metodologia
ComParte e do Conhecimento dos Prós. 

Este ano ficou marcado pela produção e lançamento de cadernos em ambas as
áreas e pelos vários momentos de partilha de conhecimento dos Prós. Houve um
aumento exponencial de convites para partilha de conhecimento de Prós em
diferentes palcos nacionais e internacionais, assim como uma aposta interna na
criação destes momentos - 2018 foi o ano da primeira conferência nacional de
Prós!

2018 foi também ano de dar vida e lançar novos projetos para continuar a ouvir
os Prós.
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2018 FOI ASSIM...



2018 EM
NÚMEROS
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206
PRÓS ENVOLVIDOS

22
DECISORES

458
PROFISSIONAIS

ouviram o
conhecimento

dos Prós

31
SESSÕES

COM PRÓS

3
ENCONTROS ENTRE
PRÓS E DECISORES

12
CONFERÊNCIAS

ouviram o
conhecimento

dos Prós

PARTILHA
CONHECIMENTO PRÓS

EM FORMAÇÕES e
REUNIÕES
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COMPARTE
& EDUCAÇÃO 2018
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O COMPARTE & EDUCAÇÃO
EM 2018 FOI ASSIM...

No seguimento do alcance nacional conseguido pela participação do
ComParte no Roteiro Cidadania em Portugal, o ano de 2018 ficou
marcado pela difusão do Caderno “Os Prós da Educação Inspiram:
Recomendações para uma Escola a funcionar no seu melhor”. 

Este cadernom recheado de recomendações dos Prós da Educação, traz à
discussão pública um contributo ímpar sobre a perspetiva dos jovens na
experiência escolar. Lançado publicamente numa grande conferência no
Pavilhão do Conhecimento, é o primeiro Caderno de Recomendações
com expressão nacional. Ao longo do ano, o Conhecimento dos Prós foi
partilhado em diferentes fóruns nacionais e internacionais, em que se 
 pensou na temática da Educação.

O ano de 2018 ficou também marcado pelo lançamento de um novo
projeto- "Professores, Precisamos de nos conhecer"-,  que levou o
ComParte a voltar “ao terreno” para “ouvir os Prós”. Este ano consolidou
também importantes parcerias, destacando-se a assinatura do protocolo
com o Secretário de Estado da Educação.



COMPARTE &
EDUCAÇÃO 2018
EM NÚMEROS
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207
PRÓS ENVOLVIDOS

4
DECISORES

445
PROFISSIONAIS

14
SESSÕES

COM PRÓS

9
CONFERÊNCIAS

4
CONVÍVIOS 

DE PRÓS

2

ouviram o
conhecimento

dos Prós

ouviram o
conhecimento

dos Prós

(ComPrós
Campo de Férias)

PARTILHA
CONHECIMENTO

PRÓS EM
FORMAÇÕES e

REUNIÕES



Caderno “Os Prós da Educação Inspiram: Recomendações para
uma Escola a funcionar no seu melhor” (1ª edição)

A primeira edição do primeiro caderno nacional com conhecimento dos
Prós da Educação foi lançado ao público em Abril de 2018. Este é um
caderno que, ao longo de 100 páginas e 11 capítulos, convida os leitores a
conhecer as recomendações e experiências partilhadas pelos 2643 Prós da
Educação, ouvidos ao longo do ano letivo de 2016/2017 pela a equipa do
ComParte. Este projeto em que o ComParte foi ao encontro de Prós da
Educação em 50 escolas de todo o país esteve enquadrado no Roteiro
Cidadania em Portugal, que tinha o desafio de pensar a Educação em
Portugal, mote que deu vida a projeto. Nas 50 escolas que abraçaram esta
iniciativa, o ComParte convidou alunos de diferentes turmas a partilhar a
sua experiência e a pensar soluções. As perguntas - o que funciona bem, e
deve ser mantido & o que não funciona bem, e deve ser transformado -
estiveram na base do desafio lançado aos Prós.  
As citações que dão vida ao caderno são transcrições de partilhas feitas
durante as sessões realizadas, em jeito de convite para uma viagem guiada
pelas palavras dos Prós da Educação. 
A versão online deste caderno está disponível para consulta no site do
ComParte. A versão física do caderno foi entregue ao Secretário de Estado
da Educação e à sua equipa, assim como às direções das 50 escolas e
parceiros do projeto. Tem também chegado a diferentes decisores e
profissionais que, ao longo do ano, participaram em iniciativas onde
puderam ouvir os Prós da Educação.

PUBLICAÇÕES
COMPARTE & EDUCAÇÃO

Documentos de Devolução Local - ComParte & Educação no
Roteiro Cidadania em Portugal

Conjuntamente com o caderno Prós Inspiram, foi enviada para a direção de
cada uma das 50 escolas envolvidas no projeto ComParte & Educação, no
Roteiro Cidadania em Portugal, um documento personalizado contendo as
principais recomendações específicas para cada escola e respetivos
contextos.
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http://www.comparte.pt/recursos/


Conferência ComParte - “Quero ouvir os Prós da Educação”

A 16 de abril de 2018, o Pavilhão do Conhecimento (Lisboa) foi palco para o Conhecimento dos
Prós da Educação na Conferência “Quero ouvir os Prós da Educação” (vídeo aqui).

A primeira conferência nacional organizada pelo ComParte contou com: 
1) feedback do Secretário de Estado da Educação sobre o impacto de ouvir os Prós da Educação
(vídeo aqui);
2) conferência dos Prós da Educação para partilha de conhecimento; 
3) lançamento e entrega do 1º caderno;
4) grupos de trabalho entre Prós e Profissionais. 

Foi um dia inspirador que marcou o início de uma caminho de partilha do Conhecimento dos Prós
da Educação em conferências e outros fóruns, fortaleceu relações com Decisores nacionais e deu
a conhecer o ComParte a novas pessoas e potenciais novos parceiros.

Esta conferência envolveu 45 Prós da Educação; 33 professores; 54 interessados e outros
profissionais e 1 Decisor nacional. Contou  ainda com o envolvimento de toda a equipa
ComParte, assim como de uma equipa de voluntários. 
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PARTILHA DO
CONHECIMENTO DOS PRÓS
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https://www.youtube.com/watch?v=bcY4zC6eo7s&ab_channel=EquipaComparte
https://www.youtube.com/watch?v=6M4As98t6xU&feature=emb_logo


ComParte & Educação na OCDE - “The Future of
Education”

Durante o ano 2018 a partilha de conhecimento dos Prós aconteceu
também em contexto internacional, tendo  a equipa ComParte e Prós
da Educação feito, novamente, parte da comitiva portuguesa que
integrou as duas reuniões “Education 2030 -The Future of
Education”  da OCDE, em maio e em outubro, em Paris.
Para além de acompanhar a participação dos Prós nestas reuniões, o
ComParte esteve envolvido na preparação do grupo de jovens que
integraram estas comitivas

Nestas reuniões, graças ao contributo dos Prós da Educação, foi
sendo cada vez mais reconhecido o fundamental papel dos alunos,
na co-construção do conhecimento e recomendações para a
Educação.

Conferência (Re)Pensar a Escola enquanto escola (Fundação Gonçalo da Silveira)
Grupo de Trabalho para Carta Portuguesa para a Diversidade (Animar)
2ª Conferência “Pessoas – Direitos –Desenvolvimento: Jovens: O presente é já
futuro, uma janela de oportunidades que não pode ser fechada” (P&D Factor) 
II Jornadas da Educação de Vila Real (Câmara Municipal de Vila Real)
Reunião Consultoria com Ashoka - Escolas Changemakers (Ashoka)

Outros Palcos onde se ouviu o Conhecimento dos Pró

Durante o ano de 2018, o 1º caderno e conhecimento dos Prós
presente nos diferentes capítulos foi sendo partilhado em diferentes
fóruns, conferências e  grupos trabalho, a convite de diferentes
entidades.

Nestes diferentes contextos, diferentes Prós da Educação partilharam
as suas experiências e recomendações a partir de perguntas da equipa
ComParte, com o enquadramento do conhecimento já recolhido e dos
temas abordados em cada um destes contextos.
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“PROFESSORES, PRECISAMOS
DE NOS CONHECER” 

Novo Projeto

2018 foi o ano que lançou um novo projeto no ComParte &
Educação: “Professores, Precisamos de nos Conhecer”. Foi
criado com o objetivo de aprofundar algumas das
recomendações mais partilhadas pelos Prós da Educação (“os
Professores marcam, fazem a diferença”; “O início de muitas
soluções: conhecermo-nos melhor”) e como resposta ao apelo
lançado pelo Secretário de Estado da Educação para
procurarmos compreender de que forma a dimensão relacional
contribui para a Educação.

O primeiro semestre do ano envolveu a criação de projeto,
desenvolvimento de metodologia e procura de parceiros. No final
do ano letivo (Junho 2018), foram testadas novas metodologias
para “ouvir os Prós” em  sessões piloto com jovens do projeto
“Para ti, Se Não faltares!” - Fundação Benfica, na Escola Pedro de
Santarém. 

Alinharam-se também como parceiros de terreno e co-
financiadores deste projeto a Câmara Municipal da Figueira da
Foz e Câmara Municipal de Moura, o que permitiu que o projeto
arrancasse no ano letivo 2018/2019. 

O final do ano de 2018 foi preenchido com a primeira fase deste
projeto: ouvir os Prós da Educação. As sessões para escuta e
recolha de experiências e recomendações dos jovens decorreram
em 3 contextos: Escolha Pedro de Santarém - Lisboa; Escola
Secundária de Moura e Escola Secundária Dr. Bernardino
Machado- Figueira da Foz.



O estabelecimento e manutenção de relações de
qualidade com os Prós é nuclear no trabalho
desenvolvido pelo ComParte. 

A comunicação com os Prós acontece como algo
transversal às atividades, marcando parte do dia a dia
da equipa.

Como atividades específicas que concorrem para este
objetivo, destacam-se, em 2018, os ComPrós
(convívios de prós); o encontro com Prós do
ComParte e Prós da ForandringsFabrikken (Prós da
Noruega na casa comParte) e o Campo de Férias.

O Campo de Férias destaca-se como momento por
excelência no ano para o trabalho de proximidade
com os Prós. 
Em 2018, esta atividade realizou-se em setembro,
com o objetivo de iniciar o ano letivo com uma aposta
na proximidade com Prós. 
Com o mote “Isto dava um filme”,  17 prós estiveram
com a equipa ComParte, de 5 a 8 de setembro, em
Cem-Soldos (Tomar). Esta atividade permitiu também
aprofundar temas que surgiram no 1º caderno “Prós
Inspiram” e servir como piloto da metodologia a
utilizar para “ouvir os Prós” no projeto “Professores,
Precisamos de nos conhecer”.
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CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
RELAÇÕES DE PROXIMIDADE
COM PRÓS
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RELAÇÃO COM DECISORES

Este foi um ano, por excelência, de fortalecimento e formalização da relação entre o
ComParte e o Secretário de Estado da Educação. 
Para além da sua participação na Conferência Nacional de lançamento do 1º Caderno de
Recomendações, realça-se, neste sentido, a visita à Casa ComParte para um almoço com os
Prós da Educação, para apresentação preliminar das provas do caderno e assinatura do
protocolo de colaboração entre a Fundação Maria Rosa e a Secretaria de Estado da
Educação.

Foi também um ano de dar a conhecer o projeto a outros potenciais parceiros e decisores
nos diversos fóruns em que a equipa esteve envolvida, como é o caso de uma reunião com
o Conselho Nacional de Educação (partilha de caderno e apresentação) e todos os
Decisores dos municípios, escolas e projetos que se juntaram ao Projeto "Professores,
Precisamos de nos conhecer".



Tivemos muitas surpresas.
Vocês falaram muito na
dimensão das relações e

isso surpreendeu-me.
Percebemos que sentirem-

se acolhidos na escola é
determinante para a

aprendizagem. 
- Secretário Estado da

Educação

TESTEMUNHOS

O mais importante, como sempre, é
ver o impacto que temos na plateia
e, mais uma vez, eu pude ver isso. A

forma como as pessoas olhavam,
abanavam a cabeça como se

concordassem com o que está a ser
dito, a forma como sorriam. Mais

uma vez pude sentir-me ouvido e a
fazer a diferença neste mundo.

- Pró
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Dizem as coisas de forma
muito simples e muito

profunda. Vão ao fundo das
questões. É uma forma

diferente de apresentar os
assuntos.

- Profissional 



COMPARTE
& INTEGRAÇÃO 2018
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No ComParte & Integraçao, a linha de ação, em 2018, teve em conta o trabalho
de auscultação de Prós desenvolvido ao longo dos anos anteriores.

Ficou assim marcado, não só por atividades que permitiram terminar a fase de
mapeamento do conhecimento e das experiências dos Prós da Integração
(refugiados, beneficiários de proteção subsidiária e requerentes de asilo), como
pelo forte investimento na partilha do conhecimento no âmbito das parcerias já
estabelecidas, bem como no âmbito de outras iniciativas.  

Destaca-se na partilha de Conhecimento dos Prós, a produção de cadernos e os
encontros com diferentes Decisores e parceiros.

O COMPARTE & INTEGRAÇÃO
EM 2018 FOI ASSIM...



COMPARTE &
INTEGRAÇÃO 2018
EM NÚMEROS
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53
PRÓS ENVOLVIDOS

18
DECISORES

13
PROFISSIONAIS

17
SESSÕES

COM PRÓS

7

3
CONFERÊNCIAS

3
CONVÍVIOS 

DE PRÓS

3

ouviram o
conhecimento

dos Prós

ouviram o
conhecimento

dos Prós

JANTARES DE
COMPARTE
EM FUSÃO

ENCONTROS COM
DECISORES
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PUBLICAÇÕES 
COMPARTE & INTEGRAÇÃO

Durante o ano de 2018, o conhecimento recolhido em sessões
com diferentes Prós da Integração foi compilado em dois novos
cadernos. As versões online podem  ser consultadas no site do
ComParte.

Estes cadernos partilham experiências e recomendações para 
diferentes entidades decisoras no contexto da Integração de
refugiados em Portugal: Serviços de Estrangeiros e Fronteiras
(SEF) e entidades envolvidas no Plano Municipal de Acolhimento
aos Refugiados da área de Lisboa, tais como a Câmara Municipal
de Lisboa (CML), o Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS) e a
Associação CRESCER.

“Todos com parte na decisão no acolhimento e integração em
Portugal – SEF II” 
Um caderno com o resumo das perspetivas dos Prós no que
concerne ao processo de asilo, desenvolvido no âmbito da
colaboração com o SEF, sendo o segundo documento intercalar a
ser partilhado com a direção.

“Todos com parte na decisão no acolhimento e integração em
Portugal – Câmara Municipal de Lisboa”
Um caderno onde os Prós da Integração acolhidos através do
Programa Municipal de Acolhimento de Refugiados em Lisboa
(PMAR Lx) dão a conhecer a sua experiência de integração em
Portugal e apresentam ideias para facilitar o acolhimento dos
refugiados em Portugal.



2018 foi um ano com três encontros de Prós com Decisores
muito relevantes no contexto da integração de refugiados em
Portugal. Dois destes encontros foram realizados para entrega
de Cadernos de Recomendações, com entidades já parceiras do
ComParte e o terceiro foi um  encontro onde os Prós
partilharam, em primeira mão, experiências e recomendações
com uma nova entidade parceira.

2º Encontro com o SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras)
Foi num ambiente de curiosidade e acolhimento que os Prós da
Integração reuniram com a direção do SEF para a entrega do
caderno  "Todos ComParte na Decisão no Acolhimento e Integração
em Portugal-  2º Documento Intercalar para o SEF." Este foi um
encontro que permitiu a partilha de experiências e
recomendações na primeira pessoa, espelhando o conhecimento
de muitos Prós ouvidos. A equipa do SEF reconheceu como
diferenciador este espaço de partilha direta. Ficou o desafio para
a partilha de feedback sobre o impacto desta informação para o
SEF.

2º Encontro com o ACM (Alto Comissariado para as Migrações)
O Alto Comissário para as Migrações e a equipa do  Núcleo de
Apoio à Integração de Refugiados do ACM conheceram a casa
ComParte e os Prós da Integração.  Este foi um encontro para
entrega do caderno que partilha várias experiências e
recomendações dos refugiados para melhorar a integração em
Portugal. Um encontro onde foi valorizada a reflexão conjunta e
onde se abriram portas para uma colaboração contínua.

1ª Encontro com ISS (Instituto da Segurança Social)
A casa ComParte foi também local para um especial encontro
entre Prós da Integração e a Unidade de Desenvolvimento Social
da Segurança Social. Foi um encontro marcado pela partilha
sincera e construtiva, com espaço e tempo para que as
experiências e recomendações dos Prós da Integração pudessem
inspirar o trabalho desenvolvido por esta equipa.

ENCONTROS ENTRE PRÓS E
DECISORES

24



Em 2018, para além dos Encontros com Decisores,  o conhecimento e recomendações dos Prós da
Integração foi também partilhado noutros palcos: conferências externas, grupos de trabalho e 
reuniões de parceria. 
Foi um ano também marcado pelo crescente interesse da comunidade científica no Conhecimento
dos Prós, que se traduziu em convites do ISCTE para a participação de Prós em projetos de
investigação com parceiros nacionais e internacionais. 

- 1ª sessão participativa do Plano Municipal para a integração de Migrantes de Lisboa 2018-2020
- Encontro PandPas (ISCTE)
- Grupo Focal no âmbito do tema “Refugiados e o Ensino Superior” (ISCTE)
- Fórum Refúgio: Preparação e Lançamento.

Destaca-se que, nestas iniciativas, os Prós tiveram oportunidade de partilhar a sua visão em fóruns
com a presença dos principais intervenientes no acolhimento a refugiados em Portugal: ACM; CML;
SEF; JRS; IEFP; Conselho Português para os Refugiados (CPR); Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa (SCML); Organização Internacional para as Migrações (OIM).
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PARTILHA DO
CONHECIMENTO DOS PRÓS
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SESSÕES COM PRÓS

As sessões para ouvir as experiências e recomendações
dos Prós da Integração aconteceram ao longo do ano de
2018, com o principal objetivo de aprofundar o
conhecimento já recolhido em anos anteriores. 

Estas sessões permitiram perceber novos desafios
sentidos e identificar novos temas a levar aos Decisores
e são momentos-chave na metodologia ComParte para
preparar os Encontros entre Prós e decisores. 

Nestas sessões, diferentes refugiados e requerentes de
asilo contribuíram também para a revisão dos Cadernos
de Recomendações entregues aos Decisores. 

Aumentar a rede de Prós e conseguir, assim, chegar a
mais e diversas experiências e recomendações reforça-se
como objetivo para o próximo ano.
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CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
RELAÇÕES DE PROXIMIDADE
COM PRÓS

Todo o trabalho ComParte é potenciado por uma aposta transversal na criação e manutenção de
relações de proximidade com os Prós, que garante a qualidade e profundidade das partilhas em
sessão, em encontros ou conferências. 

Para além dos contactos pessoais da equipa com os Prós, os convívios de Prós permitem também
reforçar a relação entre Prós. 

Destacam-se como chave para a ligação dos Prós ao ComParte, assim como um momento de “porta
de entrada” para novos Prós, os ComParte em Fusão. Nestes eventos, abertos ao público, a rede
ComParte expande-se e é reforçada. Em 2018, a Casa ComParte recebeu 7 eventos ComParte em
Fusão, 7 jantares multiculturais, 7 noites de partilha de sabores, culturas e histórias de vida que
cruzaram mais de mais de 190 pessoas. “De que ando eu à procura?” ou “O que me inspira e desafia
na minha família?” foram dois dos sete motes que inspiram as partilhas destes ComParte em Fusão.



TESTEMUNHOS
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Both of us together
we can try to change
something. It is the

first time I am saying
this to Portuguese

people.
- Pró da Integração

A integração é um
processo bidirecional, pelo
que, quem sabe, a sessão
de ontem foi ainda mais
importante para nós do
que para os Prós...muito

obrigada!
- Decisor 
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No ano de 2018, para além do trabalho desenvolvido
em cada uma das áreas o ComParte, apostou-se no
aprofundamento da metodologia, na formação da
equipa, na definição estratégica do ComParte e no
reforço da comunicação.

Em março 2018 foi lançado do novo  site do comparte,
uma aposta da equipa na comunicação de projeto que
nos permite, cada vez mais, abrir as portas e janelas do
ComParte, para crescer e conectar com o mundo que
nos rodeia.

O ComParte manteve, durante este ano, a consultoria
metodológica e a partilha de boas práticas com
diferentes parceiros, em particular o parceiro 
Norueguês - ForandringFabriken, tendo ocorrido dois
momentos de intercâmbio e formação: um em Portugal
e um na Noruega. 

A vinda da ForandringFabriken a Portugal permitiu não
só um intercâmbio entre equipas, mas também uma
partilha entre Prós dos diferentes países.
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http://www.comparte.pt/
https://www.forandringsfabrikken.no/
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Durante o ano 2018, a equipa viveu a mudança de
pessoas a realizar estágios profissionais e curriculares,
assim como alterações na equipa central, que
implicaram, por parte da equipa, a dedicação a
processos de recrutamento e acolhimento. 
A equipa ComParte contou, este ano, com 5 pessoas
contratadas e 1 pessoa a part-time até março; com o
apoio de 1 estágio profissional co-financiado pelo IEFP
e com o contributo de estágios curriculares dinamizados
em parceria com a Faculdade de Psicologia da
Universidade de Lisboa. 
Em 2018, integraram também a equipa ComParte 2
Prós (um Pró na área da Educação e outro na área da
Integração), um contributo essencial ao trabalho de
back-office e terreno. 

Em maio e dezembro, a equipa ComParte dedicou-se a
atividades de definição estratégica, que permitiram não
só a sintonização de equipa e teambuilding, como o
balanço anual e o estabelecimento de objetivos para o
próximo ano.  

A estratégia para 2019 prevê um contínuo e forte
investimento na “cultura de Pró” e na divulgação do
conhecimento, não só integrando Prós na equipa e
envolvendo-os nas diferentes atividades e parcerias,
como desenvolvendo atividades na casa ComParte e
noutros locais parceiros que permitam desenvolver
relações com os Prós, aprofundar recomendações e
divulgar este conhecimento (conferências, residências,
retiros, convívios, etc.).
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PARCERIAS
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Obrigado aos parceiros que, durante o ano de 2018, permitiram que a ação do ComParte acontecesse. 

2018 foi um ano de estabelecimento de novas parceiras e protocolos e de reforço de sinergias de anos
anteriores. 
Ao longo do ano colaborámos com:

PARCERIAS

Câmara Municipal da Figueira da Foz
Câmara Municipal de Moura
Câmara Municipal Vila Real

 Parceiros financeiros e de terreno de projeto: 

Secretário de Estado da Educação
Para ti Se não faltares! - Fundação Benfica
Escola Secundária Moura
Escola Secundária Dr. Bernardino
Machado
Escola EB2/3 Pedro de Santarém 
FGS - Fundação Gonçalo da Silveira
P&D Factor
ANIMAR
Ashoka Portugal
SEF- Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Câmara Municipal de Lisboa (PMAR-Lx)
ACM - Alto Comissariado para as
Migrações
ISS -  Instituto da Segurança Social
(Unidade de Desenvolvimento)
Fórum Refúgio
Associação de Refugiados de Portugal
CRESCER
ISCTE-IUL

 Parceiros de terreno de projeto: 

ForandringsFabrikken

Parceiros  de Metodologia: 

Pavilhão do Conhecimento

Apoios e doações:



+351 21 314 1584   |   equipa@comparte.pt   |   www.comparte.pt   |  Largo Andaluz, 28 - 1, 1050-004 Lisboa


