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A iniciativa 15\25 Participa

OUT 2019

 Desafio da FCGulbenkian

O 15\25 Participa foi uma iniciativa da Fundação Calouste

Gulbenkian em parceria com o ComParte, que resultou da

vontade do Conselho de Administração da Fundação

Calouste Gulbenkian de envolver os jovens em

momentos regulares de planeamento estratégico,

potenciando as decisões tomadas através do acesso às

suas experiências e recomendações.  

A equipa do ComParte ouviu 51 Prós (jovens) sobre as

suas experiências enquanto jovens, as suas

preocupações e o que os motiva a participar.  

A iniciativa 15\25 Participa começou por ser pensada num

modelo de 3 fins de semana imersivos, mas, devido à

pandemia da Covid-19, apenas 1 destes fins de semana

foi realizado, tendo sido a restante iniciativa reformulada

para um formato online. Todas as sessões de

auscultação de Prós tiveram por base conversas

informais, com recurso a materiais que permitiram a

realização de dinâmicas participativas com base em

atividades como a moldagem de plasticina (“molda, com as

tuas mãos, o teu dia-a-dia e o que te preocupa”) ou a

decoração de caixas (“imagina que esta caixa é um projeto

que adoras. O que está por fora? E por dentro?”). Para as

sessões online, foi enviada, para casa de cada

participante, uma “Magic Box” com os materiais

necessários para as sessões. 

As sessões permitiram chegar a experiências e

recomendações que rapidamente percebemos que tinham

potencial para gerar impacto para além da atividade da

própria FCG, podendo inspirar várias áreas de

intervenção e profissionais, no âmbito da juventude e

educação. 



MAR 2021

Encontro com o Conselho de

Administração FCG

JAN 2021

Caderno "Será que isto é

para mim?"

O 15\25 Participa culminou num Encontro entre Prós e o

Conselho de Administração da FCG, guiado por um tom

de proximidade e partilha, de inspiração e feedback,

partindo das principais recomendações dos Prós. Este

encontro marcou a fase da disseminação e partilha de

conhecimento da metodologia ComParte.

Nasceu, assim, o Caderno “Será que isto é para mim? O

que leva os jovens a participar”! Em conformidade com a

metodologia do ComParte, toda a informação recolhida

nas sessões foi analisada, e as recomendações dos Prós

foram sistematizadas. Este caderno contém também um

elemento inovador: uma Checklist com o que é necessário

para que a participação dos jovens em qualquer iniciativa

ou projeto seja ativa e efetiva!

 

Espera-se que este caderno, construído com as ideias dos

Prós, seja uma ferramenta útil para qualquer profissional

que trabalhe na área da juventude e/ou da educação. 



12 JAN 2022

 Dia 1 Evento "Será que

isto é para mim?" (online)

JAN 2022-MAR 2022

Evento de Lançamento

Com o objetivo de partilhar o Caderno “Será que isto é

para mim? O que leva os jovens a participar” com

Decisores e Profissionais que trabalham com e para

jovens, realizou-se um evento de lançamento em 2 dias

(um presencial e um online). 

 Conversa entre

Prós e Decisores

Experiência de

Colaboração TDZ

Para que serve o Caderno "Será que isto é para mim?"?

Este foi o momento para ouvir Prós à conversa com

Decisores (Ex Secretário de Estado da Educação- João

Costa; Diretor de Serviços DGE- José Sousa; Diretor

Programa Gulbenkian Conhecimento- Pedro Cunha) sobre

a utilidade e o impacto desta ferramenta. 

Incluiu tempo para uma reflexão coletiva sobre

colaboração, dinamizada pela Associação Cultural

Tudanzas. 



Conferência de Partilha

de Conhecimento de Prós

Momento de partilha de experiências e

recomendações dos Prós sobre o que é ser jovem, quais

os temas que os preocupam e como podem ser mais

envolvidos nas decisões e iniciativas que os afetam

(temas do Caderno “Será que isto é para mim?”). 

4 MAR 2022

Dia 2 Evento "Será que isto é

para mim?" (FCGulbenkian)

Exposição

Interativa

O dia 2 do evento começou com uma exposição

interativa, com espaços e tempos para ouvir e

conversar com Prós e para refletir sobre o uso do

Caderno e da Checklist da Participação.



Viagem à

Colaboração TDZ

Sob o mote da colaboração e com a dinamização da

Associação Cultural Tudanzas, fez-se uma viagem à

colaboração através do corpo, do movimento e da

arte.

Laboratório de

Colaboração

Que bom foi ver tantos jovens e adultos a colaborar!

Desde conversas 2 a 2 ou em grandes grupos,

partilharam-se experiências de colaboração, bem como

os seus desafios e soluções. Chegou-se ao início dos

“Princípios da Colaboração”, que esperamos que

possam ser o ponto de partida para decisões mais

participadas e soluções co-construídas por todos! 



http://www.comparte.pt/

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

@comparte.fmr

equipa@comparte.pt

Contactos:

Não queremos ficar por aqui. Queremos alimentar a rede

de jovens e profissionais que se formou no Dia 2 do

evento de lançamento do Caderno “Será que isto é para

mim?”. Vamos fazer mais coisas em conjunto?

4 MAR 2022-(...)

Continuidades


