
O ComParte – Fundação Maria Rosa é um projeto de âmbito nacional focado no 
envolvimento cívico e transformação social. 

No ComParte & Integração contamos com a experiência, vivência e conhecimento 
daqueles que encontram refúgio em Portugal*, como Prós da Integração, para refletir 
sobre o acolhimento e integração na sociedade portuguesa e contribuir para o seu 
contínuo desenvolvimento, com proposta de ideias inovadoras a entidades decisoras. 
*Requerentes de asilo, refugiados e outros migrantes.
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INTEGRAÇÃO&

www.comparte.pt



IMPACTO
• Envolvimento e participação dos Prós da Integração nos processos de acolhimento 
 e integração a funcionar no seu melhor;

• Ações e políticas enriquecidas por diversas fontes de saber; 

• Aproximação e interação entre as diferentes culturas que vivem em Portugal;

• Aumento da confiança e colaboração entre Prós da Integração, Decisores e outros cidadãos.

ComParte & Integração

“Que mais importante é facilitar a vida dos imigrantes novos pela forma menos 
formal... sem fronteiras.”  [Pró da Integração (Palestina)]

“Com o ComParte descobri o afeto Português e constatei a alegria da nova vida 
que estou a construir em Portugal. 
Obrigada por tudo.”  [Pró da Integração (Costa do Marfim)]

“Procurar compreender a realidade, a partir da participação cívica e da voz ativa 
de quem nela está profundamente envolvida, é a inspiração 
que o COMPARTE nos traz e que só nos pode deixar fascinados e gratos. 
Ao cruzar-me com este modo de se entender ao serviço da comunidade levo 
comigo mais uma razão de esperança e a convicção de que o futuro passa 
por aqui.“  [Decisor]

“Foi francamente estimulante e inovadora a forma como geriram este encontro,  
o que o tornou muito produtivo e enriquecedor. 
Agradeço esta oportunidade e teremos certamente mais formas 
de desenvolver a nossa cooperação no futuro.”  [Decisora]
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