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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

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
por que 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 por principal inspiração o trabalho desenvolvido pela
organização norueguesa Fábrica da Mudança (ForandringsFabrikken), que nos acompanha e
aconselha desde o primeiro momento. A ação do ComParte 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 a identificar os temas mais relevantes. Esta
análise conduz à sistematização das informações

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

e disseminados.
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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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FEEDBACK

PROJETOS DE CO-
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FEEDBACK

METODOLOGIA
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O COMPARTE
EM NÚMEROS

06

3578
PRÓS COMPARTE

140
DECISORES

757
PROFISSIONAIS

ouviram o
conhecimento

dos Prós

190
SESSÕES

COM PRÓS

16
ENCONTROS ENTRE
PRÓS E DECISORES

15
CONFERÊNCIAS

ouviram o
conhecimento

dos Prós

PARTILHA
CONHECIMENTO PRÓS

EM FORMAÇÕES E
REUNIÕES

55



O ANO DE 2017
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Percorrer o país e fazer casa!
2017 foi um ano, por excelência, de crescimento e desafio para o ComParte.

Na  Educação, expandimos a nossa  ação a diferentes regiões do país, ouvindo
Prós de diferentes escolas de Portugal continental e ilhas. 
Também na área da Integração foi um ano aumentar a rede Prós, neste caso, à
escala regional (Lisboa). 

Ano de mais Prós, mais sessões e, também, de mais Decisores! Pela primeira vez,
o Conhecimento dos Prós chega a decisores nacionais com forte influência em
ambas as áreas (Educação e Integração) - temos, em 2017, o Conhecimento dos
Prós a inspirar de forma sistémica!

2017 foi um ano de grande investimento na capacitação da equipa e aumento
exponencial das atividades ComParte.

2017 FOI ASSIM...



09

2017 EM
NÚMEROS

2355
PRÓS ENVOLVIDOS

97
DECISORES

274
PROFISSIONAIS

ouviram o
conhecimento

dos Prós

106
SESSÕES

COM PRÓS

3
ENCONTROS ENTRE
PRÓS E DECISORES

7
CONFERÊNCIAS

ouviram o
conhecimento

dos Prós

PARTILHA
CONHECIMENTO PRÓS

EM FORMAÇÕES e
REUNIÕES

48



COMPARTE
& EDUCAÇÃO 2017
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COMPARTE &
EDUCAÇÃO 2017
EM NÚMEROS

2307
PRÓS ENVOLVIDOS

84
DECISORES

234
PROFISSIONAIS

87
SESSÕES

COM PRÓS

6
CONFERÊNCIAS

5
CONVÍVIOS 

DE PRÓS

48

ouviram o
conhecimento

dos Prós

ouviram o
conhecimento

dos Prós

(ComPrós
Campo de Férias)

PARTILHA
CONHECIMENTO

PRÓS EM
FORMAÇÕES e

REUNIÕES

1
ENCONTRO ENTRE
PRÓS E DECISORES
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O COMPARTE & EDUCAÇÃO
EM 2017 FOI ASSIM...

O ano 2017 no ComParte & Educação foi fortemente marcado pela participação
no Roteiro Cidadania em Portugal. 

Este foi um projeto em parceria com o Gabinete da Secretária de Estado para a
Cidadania e Igualdade (SECI) e com a ANIMAR, iniciado no último trimestre de
2016, que levou o ComParte a ouvir jovens em 50 escolas de todo o país, do qual
resultaram recomendações para a Educação.

2017 foi um ano que ficou assinalado também por diferentes momentos de
partilha de Conhecimento dos Prós em diversos contextos nacionais e
internacionais. 

Destaca-se, neste ano, o primeiro Encontro entre Prós e Governo, que permitiu 
 estabelecer relações de proximidade e confiança com Decisores Nacionais. Foi um
ano, por excelência, para aumentar a rede de prós ligados ao ComParte.



Mapear a experiência dos Prós - ouvir e analisar conteúdo

De janeiro a junho 2017 estivemos em 43 das 50 escolas envolvidas no projeto.  
As visitas às escolas tiveram a duração de 1 dia, sendo que este dia, em cada escola, foi dividido
em 3 momentos: 

1) sessão para mapear experiências (3 turmas por escola);
2) sessão para aprofundar e ouvir experiências (1 turma das 3 iniciais); 
3) reunião final de partilha de processo com os Decisores da escola, Prós e equipa. 
 

Ao longo deste caminho, a informação recolhida nas sessões com os Prós foi analisada,
recorrendo a métodos de análise quantitativa e qualitativa de conteúdo. Esta análise permitiu
chegar às principais experiências e recomendações a ser partilhadas pelos Prós no encontro
final com os Secretários de Estado, assim como para iniciar a criação de conteúdos para o
caderno final de recomendações e para os 50 documentos de devolução local. 

Ao longo do ano letivo de 2016/2017, a equipa do ComParte, num projeto enquadrado no
Roteiro Cidadania em Portugal (uma iniciativa da SECI e ANIMAR), foi ao encontro de Prós da
Educação de 50 escolas de todo país, para a ouvir as suas experiências e recomendações. 
 Neste projeto participaram 2.643 Prós da Educação - jovens do terceiro ciclo e ensino
secundário. O percurso envolveu 20 viagens, 20.600 Km’s, 50 Concelhos e a recolha de
informação importante para o sistema da Educação, através de muitos sotaques.
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COMPARTE & EDUCAÇÃO NO
ROTEIRO DE CIDADANIA EM
PORTUGAL

https://cidadaniaemportugal.pt/roteiro/


Encontro de Prós com Decisores nacionais

Pela primeira vez, tivemos a oportunidade de reunir
Prós da Educação (de diferentes pontos do país) e
Decisores Nacionais, num ambiente de partilha e co-
construção, num tom emotivo e inspirador.
Depois de uma profunda análise de conteúdo às
experiências e recomendações partilhadas nas 50
escolas, a 3 outubro de 2017, 10 Prós de diferentes
regiões do país (alunas e alunos de Chaves, São João
da Madeira, Castro Daire, Coimbra, Tábua, Alcobaça,
Mora, Lisboa, Aljezur, Madeira) sentaram-se à volta da
mesa num Encontro com o Secretário de Estado da
Educação, João Costa, e com a Secretária de Estado
para a Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino.
Este encontro marcou o final da fase de auscultação
deste projeto e deu início à divulgação do
Conhecimento dos Prós.
A equipa ComParte guiou o Encontro, que passou pela
apresentação de todos, pela partilha dos principais
temas e recomendações, partindo das experiências
dos jovens na 1ª pessoa e culminou com o feedback
dos decisores presentes sobre as primeiras impressões
e impacto desta reunião. Os desafios de continuidade
deste trabalho marcaram o fecho deste Encontro.
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COMPARTE & EDUCAÇÃO NO
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"Prós inspiram: A escola que me faz feliz"- (Janeiro) 
“Prós inspiram: A importância de fazer parte”- (Março)

OCDE - 1ª participação

De 22 a 25 de outubro, o ComParte integrou a delegação
portuguesa que representou Portugal na conferência
Education 2030 na OCDE, em Paris. Dois Prós da Educação
inspiraram diferente profissionais e Decisores
internacionais. 
Esta participação foi um convite lançado pelos Secretários
de Estado após o Encontro com os Prós (no âmbito do
projeto Roteiro Cidadania em Portugal). Esta foi a primeira
vez que um Fórum internacional da OCDE contou com a
presença de jovens.

Conferências na casa ComParte - "Prós Inspiram"

Durante este ano foi testado um modelo de pequenas
conferências na casa ComParte - “Prós Inspiram”.
Profissionais, parceiros e amigos da rede ComParte vieram à
casa em duas tardes de sábado para ouvir a partilha de
experiências e recomendações dos Prós da Educação. 

Os dois temas abordados surgiram de atividades realizadas
com os Prós em ComPrós (momentos de convívio e partilha
de experiências entre Prós).
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PARTILHA DO
CONHECIMENTO DOS PRÓS

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

Para além das experiências de partilha e disseminação do Conhecimento dos Prós com Decisores
locais e nacionais no âmbito do Roteiro Cidadania em Portugal, em 2017, a partilha de
Conhecimento de Prós aconteceu ainda noutros formatos e para diferentes públicos.



Conferência Fórum Estudante: A convite da Fórum Estudante, os Prós da Educação marcaram
presença no Encontro Nacional de Gabinetes de Imagem e Comunicação do Ensino Superior e
inspiraram uma plateia curiosa e atenta. “Como é uma faculdade para onde quero ir estudar?” ou “O
que mais me marcou quando procurava uma faculdade para me candidatar?” foram algumas das
perguntas que desafiaram os Prós da Educação à partilha de experiências com profissionais de
diferentes faculdades do país. 

IV Fórum Temático Direitos Sociais e Participação:  A convite da Câmara Municipal de Almada, o
ComParte, a direção do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita e Prós da Educação do mesmo
agrupamento partilharam com a audiência do IV Fórum Temático Direitos Sociais e Participação a
experiência de pensar, em conjunto, uma escola que funciona no seu melhor (Escola envolvida no
projeto piloto ComParte & Educação 2015/2016).

Grupos de Trabalho Roteiro Cidadania: No âmbito do Roteiro Cidadania em Portugal, o ComParte
esteve também envolvido com Prós numa atividade paralela ao trabalho desenvolvido pelo
ComParte neste projeto. Ao longo do Roteiro, a ANIMAR desenvolveu diferentes grupos de
trabalho sobre diversas temáticas, tendo o Comparte participado, com Prós, no grupo dedicado à
Educação para a Cidadania.

Workshop "Prós inspiram rede Escolas OCDE": O ComParte foi convidado pela Direção Geral de
Educação (DGE) a dinamizar um encontro de um dia entre professores e alunos de 26 escolas de
todo o país. Foi um dia para dar a conhecer a metodologia do ComParte e ouvir dos Prós como
integrar a voz dos alunos nas dinâmicas da escola. O dia foi marcado por sessões para ouvir os
jovens, sessões para ouvir professores e conferência final com Prós no palco a partilhar experiencias
e recomendações. Os professores foram desafiados a ouvir e fazer perguntas. Os alunos, por outro
lado, foram convidados a serem Prós e a inspirar a plateia, no palco. Ao final do dia, sentia-se um
ambiente de proximidade, empatia e esperança na co-construção. 

Participação em conferências externas e grupos trabalho
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PARTILHA DO
CONHECIMENTO DOS PRÓS

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



2017 foi um ano, por excelência, para aumentar a rede de Prós ligada ao ComParte. Houve um aumento
exponencial, tanto no número de Prós, como na abrangência e diversidade regional.

O fortalecimento da relação com os Prós passou pela ativação de redes de contacto informal (grupos
em redes sociais) com Prós, assim como pela realização de atividades de convívio na casa ComParte. Ao
longo do ano foram realizadas 7 atividades ComPrós. 

O final do ano letivo foi marcado pelo Campo de Férias - 6 dias intensos “a ser Pró”, com a participação
de 12 prós. 
Foi tempo para fechar o ano, agradecer e recuperar energias para os próximos desafios. Aterrámos,
equipa e Prós, no aeroporto "TLQL (de Todo o Lado para Qualquer Lado)” e, ao longo da semana, fomos
apontando caminhos aos "passageiros que nos visitaram". Neste campo de férias, as diferentes
atividades, para além de potenciarem relações de qualidade entre Prós e equipa, permitiram, num
ambiente informal e recorrendo a diferentes formas de expressão, planificar e contribuir para atividades
ComParte do ano letivo seguinte (ex.: revisão de conteúdos do 1º caderno educação, sessão fotográfica
para o caderno; etc.).  Este campo deu também espaço à presença de parceiros que foram ouvir os Prós.
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CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
RELAÇÕES DE PROXIMIDADE
COM PRÓS



TESTEMUNHOS
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Fica o meu compromisso:
vamos dar mais voz aos

alunos e às alunas do País. -
Secretária de Estado da
Cidadania e Igualdade

Saio daqui inquieto, porque
não quero ser o único a

ouvir-vos! 
-Secretário de Estado da

Educação

Senti que fiz a diferença
quando disse aquilo que

realmente sentia. - 
Pró da Educação

Agora sinto que faço parte
da escola e sinto que faço a

diferença. -
Pró da Educação

Conquistaram-me com a
ideia de que os Prós
contribuem para as

decisões. - Diretora de
Agruapmento

Vocês são co-criadores!
Se não aprendermos
convosco, falhamos. -

Decisora (OCDE)

Hoje senti que ajudei a
minha escola a crescer. - 

Pró da Educação



COMPARTE
& INTEGRAÇÃO



2017 no ComParte & Integração foi um ano muito dedicado ao aprofundar das
experiências e recomendações dos Prós, mapeadas a uma escala local – Lisboa-,
juntando esforços para devolver essa informação aos organismos decisores
competentes na área da integração de refugiados.

Ao longo do ano, foi aprofundada a informação recolhida ao longo dos dois anos
anteriores junto de cerca de 120 Prós e estabelecidas parcerias com a Câmara
Municipal de Lisboa, a Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade, o Alto
Comissariado para as Migrações e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 

As atividades deste ano, focadas, principalmente, na criação e manutenção da rede
de Prós, foram essenciais para potenciar a qualidade das sessões e encontros com
decisores ao longo do ano, assim como para fortalecer a ligação dos Prós ao
ComParte (ComParte em Fusão; ComPrós e Retiro de fim de semana). 
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O COMPARTE & INTEGRAÇÃO
EM 2017 FOI ASSIM...
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COMPARTE &
INTEGRAÇÃO 2017
EM NÚMEROS

48
PRÓS ENVOLVIDOS

13
DECISORES

40
PROFISSIONAIS

19
SESSÕES

COM PRÓS

6

1
CONFERÊNCIA

4
CONVÍVIOS 

DE PRÓS

2

ouviram o
conhecimento

dos Prós

ouviram o
conhecimento

dos Prós

JANTARES DE
COMPARTE
EM FUSÃO

ENCONTROS COM
DECISORES



Sessões de mapeamento local 

2017 no ComParte & Integração arrancou, de Janeiro a Março, com 8 sessões (sessões
individuais e sessões de grupo) para aprofundar as experiências e recomendações dos Prós.
Por sua vez, a análise de conteúdo destas sessões e das sessões realizadas em 2016
permitiu chegar aos principais temas para partilhar no Encontro realizado em março, com a
Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade e o Alto Comissariado para as Migrações
(ACM).

De Março a Junho, as sessões com Prós centraram-se nas experiências de refugiados que
integraram o PMAR-LX (Programa Municipal de Acolhimento de refugiados), com vista
também à partilha de recomendações específicas com decisores ligados a este projeto
(Câmara Municipal de Lisboa). 

No final do ano 2017, as sessões com os Prós tiveram como principal objetivo aprofundar
informação para enriquecer as primeiras informações partilhadas com o SEF – pedido de
aprofundamento das experiências e recomendações do primeiro documento entregue.
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OUVIR OS PRÓS DA
INTEGRAÇÃO 



Encontro SECI e ACM

A 22 de março, os Prós da Integração e a equipa do
ComParte viveram um momento especial no cumprir da
missão ComParte: o encontro com a Secretária de Estado
para a Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino, o Alto-
Comissário para as Migrações, Pedro Calado e as suas 
 dedicadas equipas. Foi uma oportunidade única para os
Prós da Integração partilharem os principais temas e
recomendações.

Encontro PMAR-LX

Em julho, Prós da Integração e Decisores estiveram
reunidos em mais um momento de partilha de
conhecimentos, experiências e sugestões. Desta vez um
Encontro dos Prós com o Vereador João Afonso, da Câmara
Municipal de Lisboa, e toda a equipa do PMAR – Lx
(Programa Municipal de Acolhimento a Refugiados –
Lisboa). A contribuição dos Prós do PMAR foi muito valiosa
e enriquecedora, não só para este Programa, como para o
sistema da Integração no globalmente, no seu todo.
Obrigado à Associação CRESCER, que nos ajudou a
conhecer estes e outros Prós.

Conferência ISCTE

O ComParte e as experiências de Prós da Integração
marcaram também presença na Conferência organizada
pelo ISCTE-UL, em Outubro, com o tema "Acesso à
Educação, Migrações e Refugiados". Mais um fórum em que
as experiências e recomendações dos Prós, na 1ª pessoa,
contribuíram para a discussão. 
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PARTILHA DO
CONHECIMENTO DOS PRÓS
Encontros com Decisores & Conferências

https://www.facebook.com/crescer.org/?__tn__=kK*F


ComPrós

Iniciámos em abril os primeiros Convívio de Prós da
Integração. Tardes para criar rede entre Prós e Prós
e equipa, estes são momentos que contaram com
Prós de diferentes países (Senegal, Síria, Iraque,
Palestina, Costa do Marfim, Eritreia).

ComParte em Fusão

Os jantares multiculturais ComParte em Fusão
criaram raiz e tornaram-se ritual ComParte,
permitindo não só a manutenção de relação com
Prós como a divulgação do projeto e a ligação a
diferentes parceiros e amigos ComParte. Durante
2017, foram 6 as noites "em fusão", com 188
participantes. 
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CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
RELAÇÕES DE PROXIMIDADE
COM PRÓS



Retiro de Prós

No final de novembro, passámos um fim-de-semana em retiro, com equipa ComParte e 10 Prós
da Integração, em Palmela. Tempo de qualidade para aprofundar relações, para muitos momentos
lúdicos e para juntar mais ideias e estratégias a projetos que contribuem para a integração de
todos! Este retiro foi também uma oportunidade para que novos Prós integrassem a rede
ComParte.
Encerrámos este retiro associando-nos à iniciativa Next Door Family EU (Família do Lado), onde
mais amigos se juntaram para almoçar em família alargada (já na casa ComParte). Foram, sem
dúvida, momentos de fazer transbordar corações.
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CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
RELAÇÕES DE PROXIMIDADE
COM PRÓS



TESTEMUNHOS
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“We need to send an
idea and let it grow. I

think that's what we are
doing. I think we did it!” 

- Pró da Integração

"Eu tenho muita vontade
de ajudar as instituições

a melhorar o processo de
integração.

Se a minha experiência
pode ajudar, é com muita

satisfação." 
- Pró da Integração

"We can’t change
everything in one

minute, but we feel we
are doing something
together. We leave

happy"
- Pró da Integração

"Este momento foi muito
importante. We will work

together." 
- Decisor “Também estou a

aprender." 
- Decisor



COMPARTE GERAL 2017



Equipa

A Equipa ComParte, em 2017, contou com 7 
 pessoas na equipa fixa, 1 pessoa em estágio
profissional, 1 pessoa em estágio curricular e 3
Prós na equipa (envolvimento pontual). 

As atividades de team-building foram essenciais
para a qualidade da ação Comparte:
 
- Momentos de balanço e encontro ao final da
tarde (mensais)
- 1 dia de Team-bulding (anual)
- Almoço de Natal Fundação Maria Rosa
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Gestão e Estratégia

A sustentabilidade e articulação do trabalho
de terreno do ComParte foi assegurado por:

- Reuniões de equipa semanais
- Reunião de Supervisão Externa
- Seminário interno de Comunicação 
- Encontro anual de equipa para Avaliação e
Definição de Estratégia.
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Encontro Anual

No primeiro fim de semana de Junho, a nossa casa encheu-se de amigos, que
vieram celebrar connosco mais um ano de ComParte!

Houve dança, música, amizade e muita partilha. Reforçaram-se laços e foi-se mais
longe neste caminho. Um dia que permitiu novas visitas à casa ComParte e a
partilha de importantes marcos dos últimos anos ComParte.



 PARCERIAS & 
SUSTENTABILIDADE



ANIMAR

 Parceiros financeiros

Secretário de Estado da Educação 
Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade
ANIMAR
DGE - Direção Geral de Educação
OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
SEF- Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Câmara Municipal de Lisboa (PMAR-Lx)
ACM - Alto Comissariado para as Migrações
Associação de Refugiados de Portugal
ISCTE-IUL
Fórum Estudante 
Câmara Municipal Almada
Escola de Hotelaria e Turismo de Lamego - Lamego
Escola Sá de Miranda - Braga
Escola Secundária Gonçalo Anes Bandarra - Trancoso
Agrupamento de Escolas de Gouveia - Gouveia
Escola Secundária Campos Melo - Covilhã
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva - Vila Nova de Paiva
Escola Secundária de Castro Daire - Castro Daire
Escola Básica da Branca - Albergaria-a-Velha
Escola Básica João Afonso - Aveiro
Escola Básica e Secundária Padre António de Andrade - Oleiros
Escola Secundária da Mealhada - Mealhada
Escola Secundária Dom Duarte – Coimbra
Escola Secundária de Porto de Mós - Porto de Mós
Escola EB 2,3 de Arganil - Arganil
Escola Profissional de Arqueologia - Marco de Canaveses
Escola Secundária Dr. Serafim Leite - São João da Madeira
Escola Secundária de Tábua - Tábua
Escola Artur Gonçalves - Torres Novas
Escola Ribeiro Sanches - Penamacor
Escola Básica e Secundária D. Afonso III - Vinhais
Escola Profissional de Agricultura, Carvalhais - Mirandela
Escola Abel Botelho - Tabuaço
Escola Básica Professor João Fernandes Pratas - Benavente
Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste - Caldas da Rainha
Escola Básica nº 2 de Elvas - Elvas
Escola Básica Garcia D’Orta - Castelo de Vide
Escola Básica de Marinhais - Salvaterra de Magos
Escola Básica e Secundária de Mora - Mora
Escola Secundária de Aljustrel - Aljustrel
Escola Básica e Secundária de Paredes de Coura - Paredes de Coura
Escola Básica e Secundária de Infias - Vizela
Escola Secundária Dr. António Granjo - Chaves
Escola Básica e Secundária Cunha Rivara - Arraiolos
Agrupamento de Escolas de Cuba - Cuba
Agrupamento de Escolas de Alcanena- Alcanena
Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister - Alcobaça
Escola EBI Professor Dr. Aníbal Cavaco Silva - Loulé
Escola Básica de Aljezur - Aljezur
Escola Secundária de Alcácer do Sal - Alcácer do Sal
Escola Básica e Secundária da Povoação - Povoação
Escola das Laranjeiras - Ponta Delgada
Escola Básica 2,3 do Caniço - Santa Cruz
Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral - Santana

 Parceiros de terreno de projetos e ativades: 
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O nosso grande Obrigado aos parceiros que, durante o ano de 2017, caminharam com o
ComParte fortalecendo o trabalho a diferente níveis. Ao longo do ano colaborámos com:

ForandringsFabrikken

Parceiros  de Metodologia: 



Ao longo do ano de 2017, o ComParte foi, maioritariamente, financiado pela sua entidade
promotora, a Fundação Maria Rosa (FMR). Note-se, todavia, que este foi um ano de maior
diversidade de financiamento, tendo obtido contribuições externas correspondentes a 39%
dos seus custos.
Entre estes, destaca-se o apoio obtido no âmbito de um protoloco de colaboração com a
ANIMAR, o qual correspondeu a 96% dos apoios externos, e do IEFP, através de uma bolsa
de Estágio Profissional que correspondeu a 3% destes apoios.
Entre as principais rúbricas de custos do projeto, sobressaem os custos com recursos
humanos, os quais corresponderam a cerca de 80% dos custos totais.

Como objetivos para 2018 que procuram potenciar a sustentabilidade da iniciativa Comparte,
destacam-se : 
1) Fortalecer a inteligência interna, nomeadamente do que diz respeito aos conhecimentos
sobre os sistemas em que o ComParte atua; 
2) Caminhar na capacidade de medição dos resultados e impactos alcançados; 
3) Otimização de ferramentas de trabalho e a sistematização dos procedimentos decorrentes
da implementação da metodologia; 
4) Continuar o caminho de divulgação e reconhecimento nacional do ComParte;
5) Procurar diversificar fontes de financiamento.
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