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O COMPARTE



COMPARTE

Um projeto de âmbito nacional focado no
envolvimento cívico e transformação social,
desenvolvido pela 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
pela qual são
responsáveis,

potenciando o bem- 
-estar coletivo.

PRÓS COMPARTE DECISORES

PARCERIAS

FINANCIADORES

VOLUNTÁRIOS

A ação do ComParte é determinada pela ideia de que nos processos de decisão
deve ser integrada a experiência dos cidadãos que serão afetados por essas
decisões.

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

A metodologia aplicada pelo ComParte tem com principal inspiração o trabalho desenvolvido pela
organização norueguesa ForandringsFabrikken (Fábrica da Mudança) 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, que

são aprofundadas ao longo de todas as etapas
metodológicas. Esta etapa envolve atividades que

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

conhecimento.
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A etapa de mapeamento tem dois objetivos principais.
Em primeiro lugar, a experiência dos Prós é ouvida,
através de sessões com metodologias participativas,

possibilitando a recolha do seu
conhecimento. Após cada sessão, a informação

partilhada pelos Prós é organizada e analisada, de
forma a que sejam identificados os temas mais

relevantes. Esta análise conduz à sistematização das
informações partilhadas pelos Prós na forma de

cadernos que são, posteriormente, disseminados e
entregues aos decisores competentes.
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A metodologia culmina na etapa da partilha e
colaboração. Partilhar envolve fazer chegar, na
primeira pessoa, o conhecimento dos Prós aos

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. Ao nível
da colaboração, a metodologia ComParte contribui

para o desenvolvimento de momentos e projetos em
que Prós e Decisores trabalham em conjunto para

construir soluções para o sistema. Esta fase envolve
também a medição do impacto e dos resultados dos

projetos de colaboração, bem como a partilha de
feedback com todos os participantes.
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ENCONTROS
 

CONFERÊNCIAS
 

DIVULGAÇÃO DE
CADERNOS

 
FEEDBACK

PROJETOS DE CO- 
-CONSTRUÇÃO

 
MEDIÇÃO DE

IMPACTO
 

FEEDBACK

METODOLOGIA



O COMPARTE
EM NÚMEROS
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4.155
PRÓS COMPARTE

218
DECISORES

2.142
PROFISSIONAIS

ouviram o
conhecimento

dos Prós 357
SESSÕES

COM PRÓS

31
ENCONTROS ENTRE
PRÓS E DECISORES

72

CONFERÊNCIAS

ouviram o
conhecimento

dos Prós

PARTILHA
CONHECIMENTO PRÓS

EM FORMAÇÕES e
REUNIÕES

50



O ANO DE 2020



Novos desafios, novos formatos, a mesma missão!

O ano de 2020 foi marcado por uma grande adaptação e criatividade: novos projetos e novos
formatos.

A pandemia COVID-19 desafiou o ComParte a desenvolver novos formatos e estratégias para a
implementação da nossa metodologia no contexto virtual. 

Apesar dos desafios, mantivemos uma forte aposta no conhecimento dos Prós, com tempo para
ouvir as suas experiências e recomendações em ambas as áreas e a nível nacional. Este foi um
ano em que nas duas áreas se implementaram novos projetos de grande dimensão que
desafiaram o ComParte: Mapeamento Nacional (na área da integração) e 15\25 Participa (na
área da Educação/Jovens).
 
Mesmo em "novos formatos", foram fortalecidas as relações de qualidade, tanto com Prós como
com parceiros-chave, essenciais para a implementação do trabalho do ComParte.
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2020 FOI ASSIM...



2020 EM
NÚMEROS
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201
PRÓS ENVOLVIDOS

8
DECISORES

291
PROFISSIONAIS

ouviram o
conhecimento

dos Prós

83
SESSÕES

COM PRÓS

6
ENCONTROS ENTRE
PRÓS E DECISORES

10

CONFERÊNCIAS

ouviram o
conhecimento

dos Prós

PARTILHA
CONHECIMENTO PRÓS

EM FORMAÇÕES e
REUNIÕES
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147
NOVOS PRÓS

DOS QUAIS



COMPARTE
& EDUCAÇÃO 2020
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O COMPARTE & EDUCAÇÃO
EM 2020 FOI ASSIM...

No ComParte & Educação, o ano de 2020 foi marcado pelo início de um projeto, em parceria com a
Fundação Calouste Gulbenkian, que levou esta área do ComParte a ouvir as experiências e
conhecimentos dos jovens para lá da esfera da Educação. Fomos ouvir os jovens sobre "o que é ser
jovem" e sobre as suas experiências nos diferentes projetos em que se envolvem, o que está a trazer ao
ComParte conhecimento útil para profissionais na área da Educação e também outras áreas do trabalho
com Jovens. Este novo projeto marcou o ano 2020 no ComParte por ter ampliado a rede de Prós que se
ligaram a nós, assim como por ter amplificado e diversificado as metodologias de auscultação de Prós: o
facto de este projeto ter sido atravessado pela pandemia Covid-19 implicou reinventar os formatos e
metodologias utilizados.

No ComParte & Educação, 2020 foi também um ano em que o conhecimento dos Prós foi partilhado em
diferentes fóruns, disseminando por vários contextos o caderno "O início de muitas soluções:
Conhecermo-nos melhor", publicado em 2019.

A pandemia Covid-19 foi, sem dúvida, um marco nas atividades que desenvolvemos nesta área, desde as
sessões aos "ComPrós", às conferências e encontros: todos se reinventaram e foram afetados por 
 desafios mas, ao mesmo tempo, expandiram possibilidades. 



COMPARTE &
EDUCAÇÃO 2020
EM NÚMEROS
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98
PRÓS ENVOLVIDOS

2
DECISORES

195
PROFISSIONAIS

26
SESSÕES

COM PRÓS

8
CONFERÊNCIAS

6
CONVÍVIOS DE

PRÓS

ouviram o
conhecimento

dos Prós

ouviram o
conhecimento

dos Prós

9
PARTILHA

CONHECIMENTO PRÓS
EM FORMAÇÕES e

REUNIÕES

66
NOVOS PRÓS

DOS QUAIS



O 15\25 Participa é uma iniciativa da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), em parceria com o
ComParte, que resultou da vontade de ouvir e envolver jovens em momentos regulares de planeamento
estratégico da Fundação, de forma a que as decisões tomadas contem com as experiências, perspetivas e
recomendações de jovens beneficiários de projetos financiados pela Fundação. 

Este projeto foi pensado num modelo de três fins de semana intensivos para ouvir os jovens, mas depois
do 1º fim de semana de atividades realizado em Fevereiro, a iniciativa esteve suspensa devido à
pandemia, sendo, a partir de outubro, recriada e adaptada ao formato online (18 sessões), envolvendo
um total de 51 participantes (13 presenciais e 48 online).    

Ao longo do processo participativo, tornou-se evidente que as recomendações partilhadas tinham
potencial para gerar impacto para lá da atividade da própria FCG, podendo inspirar várias áreas de
intervenção no âmbito da juventude. 

A análise de conteúdo acompanhou o processo e a criação de um Caderno de recomendações começou
a ganhar forma a partir de dezembro. 

Para 2021, está prevista a  produção final do Caderno de recomendações e o Encontro dos jovens com o  
Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian. 
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PROJETO 15\25 PARTICIPA 
1/1

https://gulbenkian.pt/project/gulbenkian-15-25-participa/
https://gulbenkian.pt/project/gulbenkian-15-25-participa/
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PARTILHA DO
CONHECIMENTO DOS PRÓS

1/2
Conferências,  Workshops,  Formações e  Consultorias para
Profissionais

Projeto Sintra ÉS+ [Jan-Mar]
Desafiados pela equipa do Sintra És+, a equipa do ComParte
integrou este projeto, promovendo encontros para partilha de
experiências de "integração na escola" entre professores e
alunos migrantes, nas escolas do concelho de Sintra. Esta foi uma
parceria iniciada em novembro de 2019 e finalizada em março de
2020.  Em 2020, foram realizadas 5 sessões e 3 workshops para
professores.  As sessões para professores foram momentos para
partilha de conhecimento dos Prós onde os alunos deixaram
recomendações e partilharam experiências de integração na
escola. Durante os workshops, foi promovida uma partilha de
experiências em rodas de conversa. A dinâmica da "teia" permitiu
que professores e alunos conversassem sobre a importância das
relações na escola.

Participação no projeto Ubuntu (escola das Olaias) [Jan] 
A convite da Escola das Olaias e da Academia de Líderes Ubuntu,
participámos num dos dias de formação da escola, partilhando o
conhecimento de Prós e ouvindo novos Prós sobre o tema
"construir pontes" entre a Escola e os alunos, refletindo sobre os
primeiros dias de escola e sobre o que faz dela um espaço de que
todos fazem parte.  
 

   



Aula para alunos da Faculdade de Psicologia  [Abr] 
 À semelhança do ano anterior, a FPUL desafiou-nos para que a
Aula de “Adolescência” de uma das cadeiras dos alunos do 4º
ano do Mestrado Integrado em Psicologia Clínica Sistémica
contasse com a partilha de conhecimento dos Prós da Educação
(jovens). 
A aula aconteceu a 13 de abril de 2020 em formato online: 2
Prós partilharam o seu conhecimento para 20 futuros
profissionais na área da Psicologia. O caderno "O início de
muitas soluções: conhecermo-nos melhor", passou a fazer parte
das leituras de vários estudantes de Psicologia.

Participação num programa da Rádio PT Movimento
[Mai] 
 A Convite da Rádio PT Movimento (rádio online),
apresentámos o ComParte & Educação na emissão do
programa “Utopias em Ação”. A equipa do ComParte e 2 Prós
da Educação estiveram em direto, com a participação de uma
professora que esteve envolvida no projeto Professores
Precisamos de nos Conhecer (2019). 

OCDE Education 2030 [Mai+Out] 
Pela 4ª e 5ª vez, o ComParte participou com os Prós nos Fóruns
Globais da OCDE, no âmbito do Projeto “The Future of
Education and Skills - Education 2030”. 
Estes eventos aconteceram online e permitiram reaproximar o
ComParte da comitiva Portuguesa, disseminar o conhecimento
dos Prós e fortalecer o envolvimento de mais Prós. 
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PARTILHA DO
CONHECIMENTO DOS PRÓS

2/2
Conferências,  Workshops,  Formações e  Consultorias para
Profissionais



 
Conferência Online sobre Documentário 'É
Pr’Amanhã' [Jun]
Após a participação do ComParte num dos episódios do
documentário 'É P'ra Amanhã', em 2019, fomos convidados
a participar com Prós num debate online sobre Educação,
com a presença de professores, especialistas da área da
Educação. Este foi um evento que decorreu online. 
 

Conferência UmunduLX [Outubro]
Fomos oradores e moderadores de mesas de partilha
(equipa e Prós da Educação) no workshop "Aprender a
Democracia", a convite da organização do Festival
UmunduLX 2020, um festival coletivo para a transformação
sustentável. 
A importância da participação e questões relacionadas com
a co-construção de soluções entre jovens e adultos foi o
tema lançado pelo ComParte.
 

Aula para Girl MOVE Academy [Novembro]
A convite da Girl MOVE Academy, o ComParte e os Prós da
Educação viajaram virtualmente até Moçambique,
conduzindo uma Masterclass sobre o ComParte, o seu
início e caminho percorrido na área da Educação. Foi uma
hora de partilha no âmbito do programa Impact Learning
2020 da Girl MOVE Academy.
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PARTILHA DO
CONHECIMENTO DOS PRÓS

2/2
Conferências,  Workshops,  Formações e  Consultorias para
Profissionais
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CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE RELAÇÕES DE
PROXIMIDADE COM PRÓS 1/1

Em tempos de quarentena, adaptámos o formato destes
momentos, realizando encontros de convívio online.

A manutenção de contactos regulares (através de
chamadas e videochamadas) ganhou especial dimensão
em tempos de pandemia/quarentena. 

A pandemia Covid-19 impossibilitou a realização de uma
das atividades anuais com maior impacto para o
envolvimento de Prós: o campo de férias. 

“Isto dava um caderno”: uma tarde para ouvir Prós e
fazer a experiência de escrever um caderno.

Gravações para um vídeo de apresentação do
ComParte e participação numa reunião online com a
equipa da Fábrica da Mudança (da Noruega).

Os primeiros meses do ano ainda permitiram realizar 2
ComPrós na casa:

 

Durante 2020 continuaram a realizar-se ComPrós - momentos com o objetivo de
fortalecer a relação com os prós e potenciar o seu envolvimento nas
atividades/projetos que estão a ser desenvolvidas. 

 



Almoço de Prós e equipa com o Secretário de Estado
da Educação (SEE) [Fev] 

O Secretário de Estado da Educação esteve na casa do
ComParte no dia 14 de fevereiro para um almoço com
os Prós e a equipa.  Este almoço envolveu 10 Prós,
toda a equipa do ComParte, o SEE e a adjunta do seu
gabinete. Foi um momento que permitiu aproximar
todos, partilhar agendas e pôr em comum perspetivas
de futuro. 
 
 

Encontros com parceiros na casa do ComParte e
online 
Durante este ano, desafiámos parceiros para pensar
não só em atividades pontuais em parceria como em
possíveis projetos em conjunto (Fundação Vox Populi,
Aldeias SOS, Fundação Gonçalo da Silveira). 
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DESENVOLVIMENTO E
MANUTENÇÃO DE PARCERIAS

1/1

Seguindo o mote de cuidar dos vários stakeholders e, apesar de a pandemia ter
surpreendido todos, 2020 foi, ainda assim, um ano do qual se destacam momentos
da equipa e Prós com parceiros.
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Sob o mote “impacto da Covid na Educação”, entre abril e julho deste ano foram realizadas 8
sessões de auscultação, envolvendo 16 Prós a dar testemunhos e recomendações para pensar o
regresso à escola.

Estas sessões foram analisadas e o seu conteúdo, apesar de não publicado (por ser ainda pouco
representativo e não incluído num projeto), ajudou a guiar os passos da área da Educação!

Estas sessões foram ainda essenciais para manter a ligação dos Prós à missão do ComParte.

O IMPACTO DA COVID NA
EDUCAÇÃO



TESTEMUNHOS

"Foi interessante,
convidativo, seguro e

entusiasmante. Senti que
contribuí."

- Pró da Educação
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"Muito boa partilha, informal,
agradável e esclarecedora."  

- Professora

"Saio daqui mais motivada
para ir para a escola, hoje (...).
Temos que fazer mais vezes

estas coisas, fazer mais
conferências, com mais

pessoas."
- Pró da Educação

"Desta vossa partilha ficaram
muitas pistas para reflexão

nossa."
- Decisor



COMPARTE
& INTEGRAÇÃO 2020
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Na sequência de um ano de 2019 marcado por um forte investimento na realização de sessões
com Prós da Integração para atualização da informação sobre o sistema e respetiva partilha com
atores do sistema, bem como por uma forte aposta nas relações de proximidade com os Prós da
Integração, o ComParte & Integração, em 2020, focou-se nas seguintes linhas de ação:

Em primeiro lugar, dado o contexto de pandemia, houve uma grande dedicação em entender
como a nova situação do país e dos serviços afeta os processos de acolhimento e integração. Para
tal, realizaram-se sessões de auscultação com Prós da Integração, cujo conhecimento foi
organizado num Caderno: "Pensar a integração em Portugal, à luz da COVID-19". Este
conhecimento foi partilhado em Encontros com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Refugiados (ACNUR) e com a Secretaria de Estado para a Integração e Migrações (SEIM).

Em seguida, o grande foco desta área do ComParte foi o desenho e implementação da Fase I do
projeto de Mapeamento Nacional, em parceria com o ACNUR, alargando o espectro de atuação
do ComParte & Integração ao contexto nacional. Nesta fase, ouviram-se 60 Prós da Integração,
residentes em 4 municípios do país: Guimarães, Coimbra, Castelo Branco e Sintra, e realizaram-se
Encontros online com profissionais e decisores locais. Para a sua implementação, foram
reforçadas ou criadas novas relações de proximidade com diversos parceiros a nível nacional.

Para pôr em prática as atividades deste ano, destinaram-se esforços para a criação de relações de
confiança e de proximidade com novos Prós da Integração, residentes em vários pontos do país,
mas também na manutenção das relações já existentes com os Prós de Lisboa, através do seu
acompanhamento durante os períodos de confinamento, realização de convívios (presenciais ou
online) entre Prós e a equipa, de jantares ComParte em Fusão e de um Retiro anual.

O COMPARTE & INTEGRAÇÃO
EM 2020 FOI ASSIM...



COMPARTE &
INTEGRAÇÃO 2020
EM NÚMEROS
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103
PRÓS ENVOLVIDOS

6
DECISORES96

PROFISSIONAIS

57
SESSÕES

COM PRÓS

6
ENCONTRO ENTRE
PRÓS E DECISORES

4
JANTARES DE

COMPARTE EM FUSÃO

5
CONVÍVIOS DE

PRÓS

ouviram o
conhecimento

dos Prósouviram o
conhecimento

dos Prós

(ComPrós, Retiro)1

2

PARTILHA
CONHECIMENTO PRÓS

EM FORMAÇÕES e
REUNIÕES

CONFERÊNCIAS

81
NOVOS PRÓS

DOS QUAIS

(Presencial e online)



Entre março e julho, como reflexo da pandemia da COVID-19, das medidas de distanciamento
social implementadas pelas autoridades nacionais e do respetivo impacto na dinâmica social, o
ComParte realizou 14 sessões de auscultação com Prós da Integração, em formato online e
presencial, com foco na sua experiência de integração, desafios e reflexões emergentes neste
contexto de pandemia.

Foram ouvidos 21 Prós, maioritariamente residentes na região da Grande Lisboa e de diversas
nacionalidades (Sudão do Sul, Guiné-Conacri, Costa do Marfim, Iraque, Palestina, Síria, Argélia,
Eritreia, Quénia e Camarões), sendo 75% do sexo masculino. 

Este momento de auscultação permitiu trazer uma nova leitura sobre o sistema de acolhimento
e integração em Portugal, à luz da pandemia da COVID-19, destacando desafios e acentuando
pontos fortes na integração dos refugiados, alguns dos quais já levantados noutros momentos
de auscultação.

Este conhecimento dos Prós foi organizado num Caderno (link), que reúne as experiências e
recomendações dos Prós relacionadas com esta temática.

Para disseminar este conhecimento, foram realizados encontros entre Prós da Integração e o
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), bem como com a
Secretaria de Estado para a Integração e Migrações (SEIM) e o Alto Comissariado para as
Migrações (ACM), nos quais foram partilhados os principais temas do Caderno e foi também
entregue uma versão física do mesmo.

24

O IMPACTO DA COVID
NA INTEGRAÇÃO

http://www.comparte.pt/wp-content/uploads/2020/09/caderno-integrao_covid_setembro-2020.pdf


25

Em julho, deu-se o início à Fase I do projeto
Mapeamento Nacional - O Contributo dos Refugiados
e Requerentes de Asilo para um Processo de
Integração Eficaz.

Este projeto pretende auscultar a experiência de
integração de refugiados em diferentes zonas do
território nacional, através de metodologias
participativas, de forma a promover a sua participação
e envolvimento no processo de melhoria da integração
em Portugal, criando e mediando espaços de
colaboração, onde os refugiados dão a conhecer a sua
experiência e recomendações a decisores e
profissionais locais e nacionais,

Esta primeira fase foi implementada nos municípios de
Guimarães, Castelo Branco, Coimbra e Sintra e contou
com a colaboração do Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados (ACNUR), através de apoio
financeiro e estratégico.

Envolveu 60 Prós da Integração (45 adultos e 15
jovens), dos quais 38% do sexo feminino, de diversas
nacionalidades (Síria, Eritreia, Paquistão, Sudão do Sul,
Nigéria, Iraque, Rússia, Geórgia, Egito, Etiópia e
Somália), programas de acolhimento e contextos
familiares.

Desenho do projeto e criação de parcerias
Durante os meses de julho e agosto, a equipa esteve
focada no desenho do projeto e preparação das
atividades de terreno, contando com um Plano de
Contingência como resposta às limitações derivadas da
pandemia da COVID-19. Adicionalmente, foram
contactados diversos municípios para serem envolvidos
nesta fase do projeto.

MAPEAMENTO NACIONAL -
FASE I

1/3



Criação de relações de confiança e proximidade
De forma a criar e manter relações de confiança com os Prós,
decisores, profissionais e parceiros envolvidos no projeto, foram
realizadas reuniões online prévias às atividades e visitas aos
municípios.

Adicionalmente, quando as restrições da pandemia permitiram, 
 foi organizado um ComPrós presencial em Guimarães, para
Prós e equipa se conhecerem pessoalmente e organizarem as
agendas para as sessões de auscultação.

Conversas com decisores e profissionais locais
Em cada município, a equipa do ComParte & Integração
conheceu e conversou com alguns dos profissionais e decisores
responsáveis pelo acolhimento e integração de refugiados na
localidade, de forma a entender as suas perspetivas e desafios
no seu trabalho.

Sessões de auscultação
Com visitas a cada um dos municípios, foram implementadas 24   
sessões presenciais com os Prós, organizadas em grupos de
acordo com o seu perfil específico (e.g., mulheres, homens,
famílias, jovens rapazes, jovens raparigas) e adaptando as
perguntas ao público-alvo: “Que desafios sentes por ser mulher
refugiada?”, “O que se torna mais fácil por teres a família
contigo?” ou “Quem mais te tem ajudado a sentires-te
integrado?”. Nestas sessões, apresentaram-se cartões visuais
com as principais temáticas de integração (e.g., habitação, língua
portuguesa, trabalho, futuro, rede social de apoio, questões
culturais). Os temas aprofundados foram escolhidos pelos
próprios Prós, de acordo com o peso e relevância na sua
experiência individual.
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Encontros com Decisores e Profissionais
Após recolher o conhecimento dos Prós em cada município, foram organizados momentos de
encontro online, entre Prós, Decisores e Profissionais locais. Foram momentos importantes de
partilha do conhecimento dos Prós sobre o que é ser um refugiado a viver em cada um destes
locais. Foi muito enriquecedor ir conhecendo o que há de especial e único na experiência de
acolhimento e integração em diferentes pontos do país.

ComParte em Fusão
Com o objetivo de manter a proximidade entre Prós, Decisores, Profissionais e a sociedade
civil, que a pandemia tornou desafiante, foram organizados jantares multiculturais “ComParte
em Fusão” (adaptados ao formato online), nos quais se aprofundaram relações, se trocaram
receitas e se organizaram círculos de conversas, em salas simultâneas online, em torno das
seguintes temáticas: “O que nos une uns aos outros?”, “O que aprendi ao conhecer outras
culturas?” e “Com que culturas me identifico?”.
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Ao longo deste ano, o conhecimento dos Prós da Integração
chegou a vários Decisores, Profissionais e futuros Profissionais.
Para o ComParte, é essencial que as suas experiências e
recomendações contribuam de forma continuada para a
melhoria e transformação do sistema.

Impacto da COVID-19 na Integração
O conhecimento dos Prós relativamente aos desafios da
pandemia no sistema de integração suscitou o interesse junto
de vários atores do sistema. Nesse sentido, o ComParte
organizou dois Encontros, nos quais os Prós da Integração
partilharam com o ACNUR e com a Secretária de Estado para a
Integração e Migrações e respetiva equipa, a sua experiência e
recomendações de forma a co-construir soluções que
beneficiam todos.

Ambos os momentos terminaram com a entrega do Caderno:
"Pensar a Integração em Portugal à luz da COVID-19"
(disponível aqui), que reúne as perspetivas dos Prós sobre esta
temática.

Como resultado deste Encontro e do contacto com o Caderno
dos Prós, a Secretária de Estado para a Integração e Migrações
partilhou o feedback sobre o impacto de ter acedido a estas
conhecimento diretamente dos Prós (aqui).

Aula "Famílias Imigrantes e Refugiadas" - Faculdade de
Psicologia
A convite da Faculdade de Psicologia da Universidade de
Lisboa, os Prós da Integração deram uma aula sobre "Famílias
Imigrantes e Refugiadas" aos alunos do 3º ano. As suas partilhas
sobre o sistema de integração deixam pistas e recomendações
para que esta geração de futuros psicólogos se tornem 
 melhores profissionais. Foi um momento único de abrir
horizontes e perspetivas para todos.

PARTILHA DE
CONHECIMENTO DOS PRÓS

3

http://www.comparte.pt/wp-content/uploads/2020/09/caderno-integrao_covid_setembro-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KGYgIqOmung


A metodologia do ComParte assenta na criação e manutenção de relações de confiança e
profundidade com os Prós, que são aprofundadas ao longo de todas as etapas metodológicas.
No ComParte & Integração, manteve-se o foco nesta área, através de diversas atividades e
acompanhamentos individuais que preencheram o ano de 2020.

Retiro
O retiro com Prós deste ano aconteceu na cidade. Sob o mote "A minha Integração em
Portugal", passámos o nosso fim-de-semana num jardim cheio de sol, em Lisboa. Aprofundámos
quem somos e como tem sido a integração de cada um, em conversas a dois e rodas de partilha
de conhecimento. Falámos da escola, do trabalho, dos centros, dos desafios e conquistas, do
que nos move e do que não nos deixa seguir, da missão do ComParte e do papel de cada um na
transformação social. Aprendemos a dançar uns com os outros, jogámos, rimos muito, criámos
laços e despedimo-nos com corações quentes.
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ComPrós
Este ano, foram organizadas 4 atividades de convívio com os Prós da Integração e a equipa do
ComParte, em formato online e presencial. Estas atividades são essenciais para conhecer novos Prós
e para aprofundar as relações entre os Prós e entre os Prós e a equipa, criando-se redes de amizade
e de apoio informal. No entanto, em plena pandemia, fomos impossibilitados de organizar tantos
momentos como gostaríamos e no formato que permite uma maior proximidade.

O primeiro ComPrós do ano, em fevereiro, teve lugar na casa do ComParte, onde uma incrível Pró
cozinhou e nos presenteou com um banquete típico da Guiné-Conacri. Foram momentos
inspiradores, cheios de movimento, partilha de músicas, sorrisos e gargalhadas pelo serão fora com
20 Prós.

Com a chegada do confinamento, os ComPrós passaram para formato online, numa adaptação de
metodologia. Apesar desta limitação, fez-nos todo o sentido continuarmos ligados, a ouvir e a
inspirar. Passámos tardes incríveis de conversas com Prós, com partilhas de estado de espírito e de
um despertar sobre o que nos move, espelhando como foram os tempos de integração em Portugal
e os planos para o futuro.
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Fechámos o ano com um ComPrós presencial em
Guimarães, no âmbito do Mapeamento Nacional, onde
tivemos a oportunidade de conhecer muitos Prós pela
primeira vez, para nos darmos a conhecer e começar a
estreitar relações de proximidade entre todos.

Acompanhamento dos Prós
Com o início do confinamento, o ComParte apostou num
acompanhamento de proximidade com os Prós, de forma
a manter e alimentar o vínculo e relação com o ComParte
e com os membros da equipa. Este cuidado levou a que
também entendessemos as necessidades por que
estavam a passar - o que se traduziu em conhecimento
sobre o sistema da Integração e foi o mote para um maior
aprofundamento e criação do projeto "O Impacto da
COVID na Integração". Este acompanhamento informal
traduziu-se em contactos (telefonemas, mensagens) com
cerca de 15-20 Prós da Integração todas as semanas.

2/3
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ComParte em Fusão
Os famosos jantares na casa do ComParte também sofreram com as limitações do
confinamento e distanciamento social. Apenas conseguimos organizar um jantar no formato
original sob o tema “Lugares e emoções: o que é casa para mim”, no qual participaram 29 Prós
e 73 pessoas da sociedade civil.

A partir daí, no âmbito do projeto de Mapeamento Nacional e com o objetivo de manter a
proximidade entre Prós, Decisores, Profissionais e a sociedade civil, foram organizados
jantares “ComParte em Fusão”, adaptados ao formato online, nos quais se aprofundaram
relações, se trocaram receitas e se organizaram círculos de conversas, em salas simultâneas
online, em torno das seguintes temáticas: “O que nos une uns aos outros?”, “O que aprendi ao
conhecer outras culturas?” e “Com que culturas me identifico?”.
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DESENVOLVIMENTO E
MANUTENÇÃO DE PARCERIAS

O desenvolvimento de novas parcerias e a manutenção de parcerias já existentes são essenciais
para o trabalho do ComParte. Ao longo deste ano, foram várias as entidades com ligação e em
colaboração com a área do ComParte & Integração, tendo estas sido muito importantes para a
implementação das atividades com maior qualidade e eficácia.

Em primeiro lugar, destaca-se a parceria com o ACNUR, fundamental para o projeto de
Mapeamento Nacional para o qual contribuiu com apoio estratégico e financeiro em todas as
fases do mesmo.

A ligação à Secretaria de Estado da Integração e Migrações foi criada este ano, com vários
momentos de diálogo. Iniciada numa conversa no ComParte para dar a conhecer o projeto e
entender de que forma o nosso trabalho pode ser um contributo, seguiu-se um Encontro com os
Prós sobre o impacto da COVID-19 na integração, bem como várias conversas com a equipa da
Secretaria sobre o projeto de Mapeamento Nacional.

Esta nova ligação foi também crucial para uma maior aproximação ao Alto Comissariado para as
Migrações (ACM), com quem se tem colaborado de perto com várias equipas a nível nacional e
local para a implementação do projeto de Mapeamento Nacional.

A parceria com a CRESCER mantém-se forte, através do encaminhamento de Prós do ComParte
para soluções oferecidas pelo seu projeto NO Border, nomeadamente para questões de apoio
jurídico e social, reforçado no momento de pandemia.

Para a implementação do projeto de Mapeamento Nacional, foram reforçadas algumas parcerias
a nível nacional, como com a SPEAK e com a Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR), e
criadas várias relações com parceiros locais nos municípios de implementação da Fase I do
projeto, nomeadamente com a Câmara Municipal de Castelo Branco, Cáritas Interparoquial de
Castelo Branco, Associação Amato Lusitano, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - Delegação
Castelo Branco, Câmara Municipal de Coimbra, Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação
Coimbra, Segurança Social - Delegação Coimbra, Caritas Diocesana de Coimbra, Câmara
Municipal de Guimarães - Programa Guimarães Acolhe e a Santa Casa da Misericórdia de
Guimarães.
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"O fundamental é mesmo
perceber quais são os temas

mais importantes para os
processos de integração dos
Prós; para mim, é realmente

importante ouvir o que
pensam os Prós."

 
- Decisor

"Este encontro foi um
vislumbre de esperança

para mim."
 

- Pró da Integração

"Estamos muito gratos
por nos terem dado a

oportunidade de
expressarmos a nossa

opinião."
 

- Pró da Integração

"As sugestões dadas pelos
Prós fizeram-me perceber
que tenho que estar mais

atenta e ouvir mais os
nossos refugiados no que diz

respeito às suas
necessidades e dificuldades".

 
- Profissional
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Paralelamente ao trabalho desenvolvido em cada uma das áreas, o
ComParte investe continuamente no desenvolvimento e fortalecimento
da sua metodologia e estrutura. Não só através das atividades regulares
de equipa (reuniões de equipa semanais; reuniões mensais de estratégia
e reflexão; semana anual de estratégia, teambuildings), como através de
formação e articulação com parceiros. 

Na esfera da divulgação e partilha de boas práticas, destaca-se o convite
para integrar o Documentário É pr’Amanhã, integrando um conjunto de
iniciativas “que já existem em Portugal como soluções que contribuem
para um amanhã mais sustentável”, bem como o envolvimento nana
iniciativa "Uma Causa Por Dia", potenciada com a "Giving Tuesday".

A um nível interno, 2020 foi um ano marcado por estabilidade na equipa
do ComParte. A composição da equipa no final deste ano contou com 5
pessoas contratadas; 1 part-time na área da sustentabilidade; 1 estágio
profissional cofinanciado pelo IEFP; 2 estágios curriculares da Faculdade
de Psicologia da Universidade de Lisboa, 1 estágio da TeachForPortugal
e 1 Pró na equipa. 

A meio do ano, contou-se  com um Momento de Estratégia - um tempo
privilegiado em equipa para balanços gerais e definição dos objetivos e
ação da equipa para o segundo semestre. Partindo dos motes
orientadores para 2020 [1. Difundir o Conhecimento dos Prós; 2.
Potenciar a  comunicação da missão e resultados; 3. Lançar bases de
sustentabilidade a longo prazo; 4. Reconhecer o envolvimento de
profissionais no processo metodológico; 5. Cuidar de todos os
stakeholders], reforçaram-se prioridades e definiram-se
responsabilidades até ao final do ano.

COMPARTE GERAL 2020

https://www.epraamanha.pt/politica/
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Este ano, investimos no desenvolvimento de candidaturas concorrentes a
programas do setor privado e público, além de propostas de prestação de
serviços para câmaras municipais e para outras organizações do Terceiro
Setor.

Em parceria com as Aldeias de Crianças SOS Portugal, desenhámos um
projeto que concorreu ao fundo do Programa Mais Ajuda (Lidl). Também
nos candidatámos ao Global Pluralism Award e ao Fundo para o Asilo, a
Migração e a Integração (FAMI). Como prestadores de serviços,
destacamos o projeto 15/25 Participa, desenhado e implementado a
pedido da Fundação Calouste Gulbenkian.

Ao longo dos processos de escrita de candidaturas, o ComParte tem
vindo a ganhar consciência e a dar passos no sentido de aprofundar a
metodologia para que os projetos implementados possam responder mais
concretamente aos critérios de continuidade e replicabilidade, essenciais
para  o desenvolvimento sustentável.
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Em 2020, 71% dos recursos financeiros disponíveis foram providos pela Fundação Maria Rosa, sendo os
restantes oriundos de prestação de serviços do ComParte para o setor privado, donativos espontâneos e
financiamentos públicos (IEFP). A área da sustentabilidade do ComParte tem procurado diversificar as
suas fontes de captação de recursos, de forma a garantir a implementação e continuidade dos seus
projetos e a permanência das suas atividades com excelência no presente e no futuro. 

Criámos também a base para construção, em parceria, do novo projeto da
área da Educação. Foram envolvidos os seguintes parceiros: Fundação
Gonçalo da Silveira, Fundação Vox Populi, Fundação Benfica e Aldeias de
Crianças SOS de Portugal. A criação de um projeto em conjunto com
estes parceiros vem ao encontro da necessidade de estruturar o nosso
trabalho de forma a receber contributos e suporte externos, garantindo
assim uma maior sustentabilidade de nossas ações.

Em 2021, mantendo o foco de angariação de recursos através de
candidaturas e parcerias financeiras e prestação de serviços, pretende-se
construir uma estratégia sólida a médio-longo prazo de captação de
recursos e de envolvimento de parceiros, no sentido de alargar e
potenciar a ação do ComParte.  
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As parcerias, em 2020, foram diversificadas e permitiram
implementar novos projetos ou dar continuidade a projetos de
terreno em ambas as áreas, apostar no reconhecimento do
ComParte, reforçar a metodologia e estratégia, apoiar a
realização de eventos, partilhar conhecimento de prós, entre
outros.  

Agradecemos a todos os parceiros os caminhos partilhados:

sales increase for the 
first quarter of 2020

Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)
Fundação Calouste Gulbenkian
SintraÉS+

 

Secretaria de Estado da Educação
Fundação Calouste Gulbenkian
SintraÉS+
Faculdade de Psicologia da Universidade
de Lisboa
Ashoka
Documentário É Pr'amanhã
Rádio Movimento PT Online
Girl Move Academy

Delta Cafés
Portugália

Apoios e doações:

Secretaria de Estado para Integração e
Migrações
Alto Comissariado para as Migrações (ACM)
CRESCER
Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR-JRS)
SPEAK
Câmara Municipal de Castelo Branco
Cáritas Interparoquial de Castelo Branco
Associação Amato Lusitano
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras -
Delegação Castelo Branco
Câmara Municipal de Coimbra
Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação
Coimbra
 Segurança Social - Delegação Coimbra
Caritas Diocesana de Coimbra
Câmara Municipal de Guimarães (Programa
Guimarães Acolhe)
Santa Casa da Misericórdia de Guimarães

ForandringsFabrikken

Parceiros  Metodológicos: 

PARCERIAS

 Parceiros de terreno de projeto : 

 Parceiros financeiros: 
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