
"Será que isto é para mim?

O que leva os jovens a

participar"
Conteúdos analisados do 2º dia de

Evento 



No passado dia 4 de março, foi vivido um momento marcante na colaboração entre jovens e adultos!

Os conteúdos deste documento são, assim, resultado da participação de todas as pessoas

presentes e espelho de muito do que se começou a construir.

Este produto a que chegámos e aqui partilhamos resulta de uma análise de conteúdo feita à
informação recolhida nas mesas de colaboração. Não é uma transcrição exaustiva de tudo o que

foi produzido e vivido, mas uma análise que procurou encontrar pontos comuns e pontos de partida.

Processo de Análise 

Desafios e os pontos-chave colocados nas mesas 

Princípios da colaboração 

Painel artístico que co-construímos!

O que vai encontrar neste documento?

                                    Como chegámos dos registos de cada mesa ao produto aqui partilhado?

                                    Apesar de aqui serem apresentados separados em clusters, todos se interligam entre si! 

                                    Composição de frases a partir de uma análise que juntou as frases escritas em todas as mesas.

Este é um conteúdo inicial, que pode ser mote para explorar ferramentas de

colaboração em cada uma das nossas organizações, assim como para próximos

encontros desta rede - não queremos ficar por aqui!



Criámos clusters de

desafios e relacionámos

os seus pontos-chave.

DESAFIOS E PONTOS-CHAVE   [Processo de Análise & Resultados]

Transcrevemos cada um dos mapas co-

construídos nas mesas.

Para ver as fotos das sete mesas clica aqui.

Chegámos a 10 desafios

 e aos seus pontos-chave que podem

encontrar nas próximas páginas!

https://drive.google.com/drive/folders/156XrX0LCDS012e2K9acDQD24_71FPyPG?usp=sharing


JOVENS E ADULTOS A

TRABALHAR EM CONJUNTO 

ENCONTRAR COMUM:
Objetivos/caminhos/vontades comuns

Pontos-chave/soluções: 

Desafio: Desafio:

Pontos-chave/soluções: 

Abertura

Disponibilidade

Respeitar o outro

Valorizar

Visão partilhada (todos a remarpara o mesmo lado)

Cooperação
Olhar para todos os lados dahistória 

Empatia

Compreensão

Confiança
É importante ouvir as pessoas

Participação
Dedicação

Perguntar o porquê. Não
ter medo de arriscar Compromisso

3Mesas onde surgiu este desafio: 1

2

3

Mesas onde surgiu este desafio:



PARTICIPAÇÃO: 
falta de profundidade nos temas,

cativar do início ao fim

ENVOLVER OS JOVENS NAS FASES

DE PROCESSO COLABORATIVO:
incluir os jovens, guiá-los sem os

influenciar, como ouvir e pôr em prática 

Pontos-chave/soluções: 

Desafio: Desafio:

Pontos-chave/soluções: 

Cooperação e Entreajuda
Co-construir desde o planeamento àação com os jovens

Quebrar barreiras de

ambos os lados Ouvir/escutar

Destruir para construir Entender diferentes

pontos de vista

Diálogo/Conversar
Criatividade

Confiança Olhar para todos os lados

da história

Dar
Ser dinâmico e divertido

Co-construção

A segurança

Confiança

Contribuir

Tempo

Perguntar o porquê. Não
ter medo de arriscar

Compromisso

Flexibilidade de papéis Respeito

3 4

6

Mesas onde surgiu este desafio:
Mesas onde surgiu este desafio:



CRIAR NOVOS ESPAÇOS DE

COLABORAÇÃO:
Espaços informais em contextos formais,

medo de ser muito cimentado/tradicional 

GERIR DIFERENTES FORMAS

DE PENSAR/AGIR

Pontos-chave/soluções: 

Desafio: Desafio:

Pontos-chave/soluções: 

Espaços para ouvir, em que todos se

possam expressar à vontade e aprender!

Comunicação

Coesão

Fazer algo desafiante em
conjunto

Comunicação

Cooperação

Partilha de ideias e

realidades diferentes

Respeito

Criatividade
Entender diferentes pontos

de vista

Olhar para todos os lados

da história Sensibilidade

Abertura
Flexibilidade de papéis

É urgente criar espaços informais

em contextos formais! 

Não ter medo de arriscar

1

2

3

4

6

6

Mesas onde surgiu este desafio: Mesas onde surgiu este desafio:



GESTÃO DAS EXPECTATIVAS:

Dos mais velhos e dos mais

novos 

IR PARA LÁ DOS

RÓTULOS/PADRÕES:

Paternalismo, intromissão,

rótulos 

Pontos-chave/soluções: 

Desafio: Desafio:

Pontos-chave/soluções: 

Sensibilidade

Flexibilidade de papéis

Comunicação constante

Criatividade

É importante ouvir as

pessoas

Empatia

Objetivo comum

Haver confiança mútua

Abertura

Respeito

Construir em conjunto

Haver um objetivo comum
às partes

Partilhar a experiência e ajudar

o próximo

Partilha de ideias e

realidades diferentes

3

7

2

6

Mesas onde surgiu este desafio:Mesas onde surgiu este desafio:



COMPREENDER O OUTRO COMUNICAÇÃO

 

Pontos-chave/soluções: 

Desafio: Desafio:

Pontos-chave/soluções: 

Abertura a novas

experiências/Disponibilidade

Colaboração

Respeito
Empatia

Disponibilidade
Mais tempo 

Empatia
Relação

Comunicação Reflexão

É importante ouvir as

pessoas
Criar momentos com omote: "Vamos falar?"

Ouvir e Escutar!!!
Estar disponível para

ouvir

Partilha

Interesse de ambas as

partes

Diversidade
Relação

Envolver (todos) desde o

início do processo
Parar, refletir, partilhar,

interagir

1

6

1

2

4

5

7

Mesas onde surgiu este desafio:Mesas onde surgiu este desafio:



PRINCÍPIOS DA COLABORAÇÃO

Na colaboração entre jovens e adultos podemos começar por...

Na colaboração entre jovens e adultos resulta...

Na colaboração entre jovens e adultos é essencial...



Na colaboração entre jovens e adultos podemos começar por...

... escutar com o objetivo de perceber as expectativas uns dos outros, encontrar objetivos comuns,

definir o que se espera de cada parte e garantir equidade de tempo e inclusão de todos.

... incentivar a co-construção de soluções conjuntas desde o início, partindo da realidade dos

jovens e acreditando no seu potencial e ideias.

... por conversar e partilhar ideias, com a mente aberta e disponível para ouvir o outro,

compreendendo-o verdadeiramente.

... investir em conhecermo-nos, descobrindo talentos, sonhos e a personalidade de cada um e

criando espaços seguros, respeitosos e sem barreiras, em que nos pomos ao mesmo nível.

... criar relações de confiança.

... valorizar a diversidade com empatia e respeito, desconstruindo rótulos e os preconceitos de

cada um.



Na colaboração entre jovens e adultos resulta...

... criar momentos lúdicos, informais, com tempo, humor e boa vibe, recuperando, por um lado,

qualidades da infância e, por outro, cultivando qualidades da idade adulta.

... haver disponibilidade, compreensão, interesse e abertura (de corpo, mente e alma) para

escutar o outro e as suas opiniões/partilhas, com equidade e reciprocidade entre todos.

... ter o mesmo ponto de partida, com coragem para dar o primeiro passo, de livre vontade.

... desafiar ambas as partes a desenvolver as suas capacidades, permitindo a evolução de todos.

... valorizar, sem hierarquia, todas as opiniões.

... construir e pensar em conjunto para atingir objetivos e soluções comuns, confiando que,

juntos, podemos ir mais longe.

... fazer perguntas, aprender/experienciar coisas novas e concluir objetivos.

... acreditar nos jovens e no que têm a ensinar, estando disponível para os orientar.

... a cooperação e a entreajuda entre os envolvidos, com base em relações empáticas e de confiança.



Na colaboração entre jovens e adultos é essencial...

... abertura e curiosidade a novas realidades/aprendizagens, ao outro e ao seu universo.

... apostar na criação de relações seguras e de confiança. 

... haver uma estrutura horizontal, flexível e sem rótulos nem julgamentos, em que todos deixam os

seus papéis de lado.

... um espaço seguro e de afetos, com possibilidades de experimentar e errar.

... a comunicação e escuta ativa mútuas, com empatia e interesse, procurando compreender as

ideias de cada um.

... o respeito e o desbloquear de preconceitos, a empatia, a disponibilidade e o reconhecimento do

valor e dignidade do outro.

... saber que o processo de construção é enriquecido com os contributos e sabedoria de jovens e

adultos, apesar destes terem perspetivas diferentes.



PAINEL DA COLABORAÇÃO





Contactos:

http://www.comparte.pt/

https://www.facebook.com/fmr.comparte

@comparte.fmr

equipa@comparte.pt


