
Entidade Promotora
Fundação Maria Rosa

A Fundação Maria Rosa  
dedica-se, desde 2013,  
ao desenvolvimento 
da vitivinicultura e ao 
engrandecimento da região  
do Douro, bem como a ações de 
desenvolvimento cívico e bem-
estar coletivo, a nível nacional. 

Entidades parceiras

Forandringsfabrikken
Ministério da Educação

Aldeias SOS
ANIMAR – Associação 
Portuguesa para  
o Desenvolvimento Local
Ashoka
ARP - Associação de Refugiados 
em Portugal
CAFAP, Nós - Centro de Apoio 
Familiar e Aconselhamento 
Parental 
Câmara Municipal  
da Figueira da Foz
Câmara Municipal de Lisboa – 
Pelouro dos Direitos Sociais
Câmara Municipal de Moura
Centro de Investigação  
e Estudos De Sociologia  
(CIES – ISCTE-IUL)
Centro em Rede de  
Investigação em Antropologia  
(CRIA  – ISCTE-IUL)
Crescer

Entrajuda
Faculdade de Psicologia  
da Universidade de Lisboa
Fórum Refúgio
Fundação Benfica
Fundação Gonçalo da Silveira
Fundação Vox Populi
Gabinete da Secretária 
de Estado para a Cidadania 
e Igualdade
HuBB - Humans Before Borders
IES - Instituto de 
Empreendedorismo Social
IPAV - Instituto  
Padre António Vieira
JRS - Serviço Jesuíta  
aos Refugiados

MEERU | Abrir Caminho
PAR - Plataforma de  
Apoio aos Refugiados
Portugália
Rede Social de Ação Local  
de Lisboa (CLAS-LX)
Renovar A Mouraria

Speak

www.comparte.pt

O ComParte – Fundação Maria Rosa  
é um projeto de âmbito nacional focado  
no envolvimento cívico e na transformação 
social, desenvolvido em parceria  
com a organização norueguesa  
Forandringsfabrikken.

Através de metodologias participativas,  
os cidadãos colaboram na construção  
e contínuo desenvolvimento das estruturas 
da sociedade de que fazem parte  
e assumem o papel de Prós,  
ao partilharem o seu conhecimento  
e sugestões com Decisores.  

Somando diferentes fontes de informação, 
as tomadas de decisão são enriquecidas. 
Todos nos envolvemos e somos  
reconhecidos como parte importante  
na construção de estruturas da sociedade 
que funcionam no seu melhor.

TODOS COM PARTE 
NA DECISÃO.

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068 

equipa@comparte.pt
www.comparte.pt
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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.

O COMPARTE UTILIZA UMA  
METODOLOGIA INOVADORA, BASEADA  

NA CONFIANÇA E RECIPROCIDADE
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RA 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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S 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.

VALORES

Colaboração Acreditamos que o trabalho 
conjunto, assente na integração de  
perspetivas diversas, promove o sentido de 
pertença e a responsabilidade coletiva.

Reciprocidade Consideramos que  
o desenvolvimento de soluções integradoras 
assenta na capacidade de contribuirmos  
e aprendermos, coletivamente. 

Confiança Relacionamo-nos acreditando  
no potencial criativo e inovador contido  
na experiência e vivências de todos. 

Gratidão O ComParte resulta da soma de 
múltiplos contributos. O espírito do projeto 
baseia-se na valorização de cada “parte” 
acrescentada.

Afetividade Valorizamos a manifestação  
das emoções de forma autêntica  
e construtiva, a promoção de um sentido  
de cumplicidade, e a vivência de histórias  
e experiências em conjunto.

OS PRÓS
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.

OS DECISORES
Especialistas em tomar decisões que visam  
a melhoria contínua das estruturas  
da sociedade por que são responsáveis, 
potenciando o bem-estar coletivo.  

O COMPARTE
Especialista em fazer perguntas aos  
especialistas e em promover a colaboração, 
através da facilitação de encontros e modos 
de feedback construtivos. Contribui para  
a co-construção de estratégias  
e políticas públicas.

VISÃO

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.

COLABORAÇÃO
Sociedade

Bem-estar coletivo e serviços a 
funcionar no seu melhor

PARTICIPAÇÃO
Governança

Decisões enriquecidas

PROXIMIDADE 
Participação

Cidadãos e Decisores


