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O  COMPARTE



COMPARTE

Um projeto de âmbito nacional focado no
envolvimento cívico e transformação social,
desenvolvido pela 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
ForandringsFrabrikken, 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

03

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
pela qual são
responsáveis,

potenciando o bem-
estar coletivo.

PRÓS COMPARTE DECISORES

PARCERIAS

FINANCIADORES

VOLUNTÁRIOS

A acção do ComParte é determinada pela ideia de que nos processos de decisão
deve ser integrada a experiência dos cidadãos que serão afetados por essas
decisões.

Funcionamos como uma família, em que é fundamental o contributo dos Prós,
dos Decisores, da Equipa do ComParte, dos Parceiros, Financiadores, Voluntários
e Amigos.
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FASES OBJETIVOS ATIVIDADES

A metodologia aplicada pelo ComParte tem com principal inspiração o trabalho desenvolvido pela
organização norueguesa ForandringsFabrikken (Fábrica da Mudança) e 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, que

são aprofundadas ao longo de todas as etapas
metodológicas. Esta etapa envolve atividades que

permitem o encontro e o 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, a experiência
dos Prós é ouvida, através de sessões e metodologias

participativas, possibilitando a recolha do seu
conhecimento. Após cada sessão, a informação

partilhada pelos Prós é organizada e analisada, de
forma a que sejam identificados os temas mais

relevantes. Esta análise conduz à sistematização das
informações partilhadas pelos Prós na forma de

cadernos que são, posteriormente, disseminados e
entregues aos decisores competentes.
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A metodologia culmina na etapa da partilha e
colaboração. Partilhar envolve fazer chegar, na
primeira pessoa, o conhecimento dos Prós aos

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. Ao nível
da colaboração, a metodologia ComParte contribui

para o desenvolvimento de momentos e projetos em
que Prós e Decisores trabalham em conjunto para

construir soluções para o sistema. Esta fase envolve
também a medição do impacto e dos resultados dos

projetos de colaboração, bem como a partilha de
feedback com todos os participantes.
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ENCONTROS

CONFERÊNCIAS

DIVULGAÇÃO DE
CADERNOS

FEEDBACK

PROJETOS DE CO-
CONSTRUÇÃO

MEDIÇÃO DE
IMPACTO

FEEDBACK

METODOLOGIA



O COMPARTE
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O ANO DE 2019



Mais Prós, Mais Palcos, Mais Parcerias!

2019 foi um ano marcado, essencialmente, por uma forte aposta na difusão do
“Conhecimento dos Prós” em diversos formatos e palcos, pelo investimento na
criação e reforço de parcerias importantes e, ainda, pelo aumento da rede de Prós
do ComParte.

Na área da Educação destaca-se o foco no desenvolvimento da 3ª fase da
metodologia - “Partilhar e Colaborar”. Foram registados vários Encontros e
Conferências, bem como diversas experiências em novos modelos de workshops.

Na área da Integração salienta-se um grande investimento em sessões de
aprofundamento e na criação de relações de confiança, tanto com novos Prós
como com novos Parceiros.
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2019 FOI ASSIM...



2019 EM
NÚMEROS
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489
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48
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COMPARTE
& EDUCAÇÃO 2019
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O COMPARTE & EDUCAÇÃO
EM 2019 FOI ASSIM...

No ComParte & Educação, o ano de 2019 teve como núcleo central o Conhecimento dos Prós sobre a
importância da dimensão relacional professor-aluno. Este tema destacou-se no 1º caderno nacional do
ComParte & Educação (“Os Prós da Educação Inspiram”, 2018), que envolveu a auscultação de 2643
Prós de todo o país, salientando-se o impacto das recomendações dos Prós, reforçado no feedback dado
pelo Secretário de Estado da Educação (SEE).

O ano de 2019 foi guiado por: 1) Ouvir Prós sobre este tema; 2) Analisar e sistematizar o conhecimento;
3) Divulgar o conhecimento junto de Decisores e Profissionais; 4) Aprofundar e manter relações de
qualidade com Prós, Decisores, profissionais e parceiros.

O projeto “Professores, precisamos de nos conhecer” (PPDNC), iniciado em novembro de 2018,
influenciou muitos projetos e atividades do ComParte & Educação que aconteceram em 2019.
Atividades como ComPrós, Residência de Prós, Retiro de Verão, etc complementaram e alimentaram o
PPDNC, a participação em conferências e a parceria com o SintraÉS+ surgiram através do conhecimento
recolhido durante o PPDNC.

O caderno “O início de muitas soluções: Conhecermo-nos melhor!”, 2º caderno nacional, destaca-se como
um produto importante de 2019. Contém o conhecimento dos Prós sobre a relação adulto-jovem e tem
inspirando muitos profissionais que trabalham com jovens, não só em Educação mas em áreas como a
proteção à infância e juventude, saúde mental, sistema judicial, entre outros.

O trabalho desenvolvido e consolidado em 2019, a par com as novas experiências e desafios, lançaram,
assim, mote para os compromissos de 2020: continuar a partilha do Conhecimento dos Prós,
principalmente junto de profissionais; alargar as fronteiras para lá da área da Educação, através de
projetos-piloto para auscultação de Prós; difundir o Conhecimento dos Prós chegar a mais profissionais
de diversas áreas.



COMPARTE &
EDUCAÇÃO 2019
EM NÚMEROS
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413
PRÓS ENVOLVIDOS

26
DECISORES
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PROFISSIONAIS 15
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conhecimento

dos Prós
ouviram o

conhecimento
dos Prós

(ComPrós, Residência
e Campo de Férias)

7
PARTILHA

CONHECIMENTO PRÓS
EM FORMAÇÕES e

REUNIÕES



A importância da dimensão relacional professor-aluno no processo de aprendizagem deu mote ao
projeto que decorreu de novembro de 2018 a dezembro de 2019. Este mote surgiu de duas
recomendações dos Prós (“Os professores marcam e fazem a diferença” e “Conhecermo-nos melhor
é o início de muitas soluções”) e, ainda, do desafio lançado pelo Secretário de Estado da Educação
após o 1º Encontro com os Prós, no qual destacou a novidade da dimensão relacional aparecer
com enorme relevância pela perspetiva dos Prós.

A equipa do ComParte ouviu experiências e sugestões de mais de 400  jovens em três contextos
escolares (Lisboa, Moura e Figueira da Foz) e em atividades realizadas na casa do ComParte.

O projeto começou com uma fase de escuta dos Prós, na qual se realizaram mais de 10  sessões.
Seguiu-se um período de partilha das recomendações com os Decisores locais de cada contexto
(direções escolares, professores, funcionários, autarquias e parceiros da comunidade), que contou
com 3 sessões com Prós, 3 Encontros entre Prós e a Direção, bem como 3 documentos
intercalares de recomendações e ainda 6 sessões entre Prós e a comunidade escolar.
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"PROFESSORES,
PRECISAMOS DE NOS
CONHECER" 1/2



A segunda fase (entre julho e dezembro) teve como principal objetivo a divulgação do
Conhecimento dos Prós a nível nacional. Desta fase resultou 1 Caderno (cuja versão digital
pode ser encontrada on-line), 1 Encontro entre Prós, SEE e membros da sua equipa e ainda um
Ciclo de 3 Conferências de Prós nas cidades de Lisboa, Moura e Figueira da Foz.

O Encontro no Ministério da Educação marcou o início da fase de divulgação do
Conhecimento dos Prós. Vários Decisores e Profissionais tiveram acesso ao Caderno dos Prós,
apresentado pela voz de diferentes Prós, em palco, à conversa com a equipa do ComParte. Um
ciclo de três conferências assinalou o encerramento do projeto, com a presença de um painel
de convidados que deram feedback sobre o impacto desta informação. Entre outros, marcaram
presença os parceiros deste projeto: Secretário de Estado da Educação; Vereadores da
Educação da Câmara Municipal da Figueira da Foz e da Câmara Municipal de Moura;
Fundação Benfica; Escola EB2/3 Pedro de Santarém - Lisboa; Escola Secundária de Moura; 
Escola Secundária Dr. Bernardino Machado - Figueira da Foz, Fundação Vox Populi, Fundação
Benfica.
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"PROFESSORES,
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Caderno “O início de muitas soluções: Conhecermo-nos melhor!” (1ª Edição)

Este Caderno surgiu no  âmbito do projeto “Professores, Precisamos de Nos
Conhecer”. Ao longo de 8 capítulos e mais de 80 páginas, o leitor tem acesso
privilegiado ao coração de muitos Prós, à visão que têm da escola e a ideias
para se aprender melhor.

Percorrendo os 8 capítulos, encontram-se ferramentas úteis para reparar e
fortalecer as relações entre adultos e jovens. O Caderno destina-se a todas as
pessoas que, diariamente, tomam decisões sobre a Educação em Portugal e a
todos os adultos que, no seu quotidiano, se dedicam à missão de trabalhar
diretamente com jovens.

Todo o conteúdo do Caderno foi recolhido em sessões em que a equipa do
ComParte ouviu os Prós, sendo a maioria destas páginas compostas pelo
discurso direto dos jovens.  

A versão on-line do Caderno está disponível no site do ComParte. Por seu
lado, a versão física do mesmo tem sido distribuída por diferentes Decisores,
Profissionais e Parceiros que participam em eventos do ComParte.

Caderno “Os Prós da Educação Inspiram: Recomendações para uma Escola a
funcionar no seu melhor” (2ª edição)

Ainda no que diz respeito a publicações do ComParte, recheadas com o
Conhecimento do Prós,  2019 foi também o ano da reedição do primeiro
Caderno dos Prós da Educação (editado pela primeira vez em 2018). Esta 2ª
edição foi possível graças à parceria com a Fundação Vox Populi, e o
conhecimento reproduzido ao longo das suas páginas tem chegado a cada
vez mais profissionais da área da Educação e Juventude.
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PARTILHA DO
CONHECIMENTO DOS PRÓS

1/4
Conferências,  Workshops,  Formações e  Consultorias para
Profissionais

No ano 2019 houve um reforço da metodologia ComParte relativamente à Partilha de
Conhecimento de Prós e assistiu-se a uma diversificação de contextos em que esta partilha
aconteceu, bem como dos Profissionais a que se chegou.

As várias conferências, workshops, formações e consultorias de Prós para Profissionais
partiram do Conhecimento dos Prós, com especial enfoque nos temas do Caderno "O início de
muitas soluções: Conhecermo-nos melhor!", lançado durante o ano.

A partilha de Conhecimento dos Prós aconteceu não só em iniciativas organizadas pelo
ComParte mas também em iniciativas externas de parceiros.

Iniciativas ComParte

No âmbito do projeto “Professores, Precisamos de nos
Conhecer”, foi realizado um Ciclo de 3 Conferências em
Lisboa, Moura e Figueira da Foz com o tema “Quero Ouvir
os Prós da Educação: Os Afetos na Relação Professor-Aluno”.

No palco estiveram Prós destas três regiões, que fazem
parte da rede de Prós do ComParte. Os participantes
destas conferências (mais de 180) foram, na sua grande
maioria, Professores, sendo também sentida a presença de
outros Profissionais da área da Juventude.

Estas conferências realizaram-se em diferentes espaços:
Instituto Goethe em Lisboa, Cineteatro de Moura e Museu
Municipal Santos Rocha, na Figueira da Foz.



Iniciativas ComParte

Foram ainda da iniciativa do ComParte duas conferências realizadas na Casa do ComParte no
âmbito de outros projetos e atividades, nomeadamente:

“Prós Inspiram: Isto dava um filme!”: Nesta Conferência, para além da auscultação de Prós,
foi organizada uma exposição fotográfica de fotografias escolhidas pelos Prós e foi
também divulgado um filme realizado pelos Prós.

A Residência de Prós da Educação, realizada em abril, em parceria com o grupo de jovens do
CAFAP - Associação NÓS,  terminou com uma Conferência de Prós na casa ComParte.
Destinada a Profissionais das duas equipas que trabalham no terreno com os jovens
(equipa CAFAP e equipa ComParte), e outros parceiros relevantes como A Fundação
Benfica e a Fundação Vox Populi.
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Profissionais



Participação em iniciativas externas

Foram várias as participações do ComParte & Educação em iniciativas exernas.

A Câmara Municipal de Famalicão desafiou o ComParte para uma iniciativa de encerramento
da Quinzena da Juventude de Famalicão, que decorreu a 17 de maio. Um dia marcante que
iniciou com um momento para ouvir a experiência de Prós da Educação de diferentes escolas
de Famalicão e, simultâneo, com uma roda de conversa com Profissionais e Decisores locais
(Vereador da Educação). A tarde terminou com  um Conferência dinamizada pela equipa
ComParte, em que os Prós partilharam com a plateia de Profissionais, um conjunto de ideias e
recomendações-chave sobre a Educação.

Com a Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, em maio de 2019, a equipa do
ComParte e os Prós da Educação foram convidados a dar uma aula do Mestrado Integrado em
Psicologia Clínica - Núcleo de Psicologia Sistémica. Foi uma aula para alunos do 4º ano sobre a
temática “Adolescência”. Foi a estreia de um novo formato de partilha de Conhecimento dos
Prós, que inspirou a metodologia em configurações na linha da formação de Profissionais. 
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Participação em iniciativas externas

Durante o ano de 2019, diversos eventos dinamizados por parceiros foram palco para
Conferências e Workshops, onde os Prós partilharam Conhecimento com Profissionais das
áreas da Educação e Juventude:

- Conversa sobre Competências Transformadoras - Askoka Portugal (julho);
- Conferência de lançamento da Teach For Portugal (setembro);
- XIV Encontro Nacional de Educação para a Cidadania Global -  Fundação Gonçalo da
Silveira (outubro);
- Conferência: Boas Práticas e desafios na Intervenção em rede - Movimento Defesa da -
Vida (outubro);
- Conferência Boas Práticas na intervenção com jovens - Movimento Defesa da Vida
(novembro).

O Conhecimento dos Prós ajudou a tomada de decisões e impactou a forma de funcionar de
outros projetos e iniciativas. Ao longo do ano, os Prós foram convidados para participar em
reuniões com parceiros para darem consultoria, dando a sua perpetiva jovem em reuniões com
a Fundação Gonçalo da Silveira, com a No-Bully Portugal, com a Ashoka-Portugal ou com a
Associação Calm Mind, entre outros.
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CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE RELAÇÕES DE
PROXIMIDADE COM PRÓS 1/3

O estabelecimento e manutenção de relações de qualidade com os Prós é essencial no
trabalho desenvolvido pelo ComParte e, como tal, é um objetivo transversal a todos os
projetos e atividades. Este objetivo, para além de estar presente em todas as atividades
ComParte, materializa-se também sob diferentes ações que assumem diferentes formatos.

Comunicação com Prós

As comunicações e atividades informais com os Prós, pano de fundo de todo o trabalho
desenvolvido, representam uma parte do dia-a-dia da equipa. O contacto e reforço da rede de
Prós foi sendo mantido através de redes sociais, contactos telefónicos, passeios, e através de
almoços, lanches e jantares pontuais na casa do ComParte ou nos contextos de vida dos Prós.



ComPrós

Os ComPrós são atividades que procuram trazer
regularidade de encontro entre Prós e equipa
ComParte. Estas atividades assumiram diferentes
formatos ao longo de 2019, sendo, na sua maioria,
realizadas em tardes de fim-de-semana ou finais de dia
durante a semana.

Tendo como objetivo central a manutenção da relação
com Prós, os ComPrós cumpriram, igualmente, outros 
objetivos, tendo em conta os projetos que estavam,
nesse momento, a decorrer.

Durante o ano, os ComPrós da Educação ganharam
forma com várias atividades que complementaram o
projeto “Professores, Precisamos de nos conhecer!”.  É
exemplo disso o ComPrós de fevereiro, em que os
Prós  ajudaram a definir temas para o Caderno e a
definir estratégias para sessões nas escolas. Também o
ComPrós de junho cumpriu esta função, tendo  lugar
no Panorâmico de Monsanto, onde foi realizada uma
sessão fotográfica que para ilustrar o Caderno “O
início de muitas soluções: conhecermo-nos melhor!”.

Uma tarde de filmagens na casa do ComParte com a
equipa do documentário “É Pr’amanhã”, com direito a
almoço partilhado, ou um passeio pelo centro histórico
de Lisboa até ao Castelo de São Jorge para terminar o
ano  são  outros exemplos de atividades ComPrós que
permitiram que 2019 fosse um ano de proximidade
entre Prós e equipa!
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CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE RELAÇÕES DE
PROXIMIDADE COM PRÓS 3/3

Campo de Férias

“Prós Alive” deu mote ao Campo de Férias de 2019,
um momento por excelência para fortalecer a
confiança entre Prós e equipa e aprofundar relações.
Foram 5 dias e 4 noites no calor de um Monte
Alentejano, em Elvas, que aqueceu os corações de
todos, de 31 de agosto a 4 de setembro.

Equipa ComParte e 18 Prós partilharam, assim, uma
casa e os dias durante este tempo, guiando-se pelo
imaginário de um “festival de verão” em que as
“estrelas” foram os Prós e o Conhecimento que
contribui para o funcionamento dos sistemas de que
fazem parte!

O Campo de Férias é também espaço para dar asas a
diferentes formas de expressão e à exploração de
diferentes metodologias para chegar ao conhecimento
dos Prós.

Sendo 2019 um ano marcado pela Partilha de
Conhecimento dos Prós, também esse mote se fez
sentir nas atividades do Campo de Férias. Estas
contribuíram não só para ultimar o caderno “O início
de muitas soluções: Conhecermo-nos melhor”, mas
também para importantes momentos de preparação
dos Prós para as conferências que se aproximavam no
último quadrimestre do ano.

Um tempo privilegiado para “abrir a caixa” e chegar
mais dentro de cada Pró, para que todas as suas
experiências e conhecimento possam chegar a
diferentes profissionais.



A “Residência de Prós”, projeto-piloto do ano 2019, onde criámos um novo formato intensivo de
atividades para ouvir Prós, criar e fortalecer relações, e partilhar Conhecimento de Prós.

De 10 a 12 de abril, a casa ComParte recebeu 12 Prós para 3 dias de mergulho nas suas
experiências de vida e subsequentes recomendações. O projeto foi realizado em parceria com o
Grupo de Jovens do CAFAP da Associação NÓS, um grupo de jovens muito dinâmico, com
relações fortes de empatia acompanhados por 4 técnicas.

Esta atividade revelou funcionar muito bem, dando grandes frutos. Como mote, os jovens foram
consultores da equipa ComParte e tiveram de validar um novo projeto no qual se esperava ouvir
“jovens que frequentam percursos escolares alternativos e jovens com experiências de
absentismo e abandono escolar”.

Destaca-se o facto das atividades realizadas nestes
dias terem permitido chegar a experiências e
conhecimento de novos Prós, cuja informação
integrou e enriqueceu o caderno “O início de muitas
soluções: Conhecermo-nos melhor!”.

Foi nesta atividade que ficou validada a ideia de
divulgar o caderno para lá das fronteiras da
Educação, sendo útil noutras esferas do trabalho
com jovens, em que a relação adulto-jovem ganha
tem uma grande dimensão, como os profissionais de
saúde mental ou das áreas da proteção à criança e ao
jovem, ou até o sistema judical.

Esta residência terminou com uma Conferência
destinada a profissionais das equipas ComParte e
CAFAP, assim como a profissionais parceiros destas
equipas. Esta conferência foi um momento-chave
para ampliar a rede de Prós do ComParte, visto que
muitos destes jovens continuaram a participar
ativamente em diversas atividades.
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SINTRA ES+ 

O final do ano de 2019, a área do ComParte & Educação ficou marcada por um novo desafio
que nos permitiu lançar as bases para o primeiro trimestre de 2020, começando a definir um dos
motes do ano seguinte: cuidar dos profissionais de terreno, apostando num trabalho de maior
proximidade com professores e outros profissionais.

O projeto SintraÉS+, desenvolvido num consórcio com Câmara Municipal de Sintra, desafiou o
ComParte para uma parceria que ajudou a dar resposta a um dos objetivos desse projeto: a
capacitação de profissionais, com recurso a ferramentas para fortalecer a integração de alunos
migrantes nas escolas.  Este objetivo do SintraÉS+ surgiu por ser um tema destacado pelas
Direções dos Agrupamentos Escolares de Sintra. A parceria, com início em novembro de 2019
permitiu ao ComParte fortalecer a sua metodologia relativamente ao trabalho de proximidade
junto de profissionais (professores).

O final do ano foi assinalado por sessões com
professores em 3 Agrupamentos de Escolas do
concelho, para apresentação e auscultação de
desafios dos professores, assim como pela
participação no 1º Fórum SintraÉS+.

Este último,  sob o mote “Inclusão nas Escolas,
Utopia ou Realidade”, foi mais um momento de
partilha de conhecimento dos Prós: No Auditório
Olga Cadaval, os Prós e a Equipa partilharam
conhecimento com mais de 200 profissionais da
área da Educação e Juventude do Concelho de
Sintra. 

Agendadas para 2020, ficaram 3 Conferências
para professores nas 3 Escolas parceiras e 5
Workshops para professores de todos os
territórios do Concelho.



TESTEMUNHOS

O ComParte abriu em
mim uma porta para

pensamentos que eu nem
sequer sabia que tinha. E
que se abriu porque, pela
primeira vez, alguém se
preocupou e quis ouvir

aquilo que eu tinha a dizer.
- Pró da Educação
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Levo sobretudo esta
importância de ouvir o outro. A

importância das relações, de
ouvir os jovens e de partilhar
também coisas nossas com os

alunos para ser recíproco.
Perceber como tudo isto afeta
a dinâmica da sala de aula e da

escola. - Professor

No ComParte, os Prós podem
 dizer que são donos de um artigo

do decreto-lei. Nós escrevemos num
decreto-lei do currículo um artigo que
diz “as escolas devem criar instâncias
regulares de auscultação dos alunos

sobre a eficácia das medidas
educativas da escola”. Já temos uma

escola em que há Conselho
Consultivo de Alunos, outra em que

um aluno é diretor adjunto. Isto é
trabalho vosso!

- Secretário de Estado
da Educação

Levo daqui o coração cheio.
Eu fui sortuda. Na Teach for
Portugal contámos com o
ComParte e o feedback foi

incrível!!! Daqui levo imensa
informação. Para formar

pessoas que estão a entrar nas
escolas, que vamos formar, que

vão estar disponíveis. Muito
obrigada por isso. 

- Profissional
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Na sequência de um ano de 2018 marcado por um forte investimento na produção de cadernos e
partilha do conhecimento no âmbito das parcerias já estabelecidas, o ComParte & Integração, em
2019, focou-se nas seguintes linhas de ação:

Em primeiro lugar, garantir continuidade das atividades do ano anterior, através da resposta aos
desafios lançados durante os Encontros de 2018 (Ex.: Recomendações dos Prós para tornar a
comunicação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras [SEF] mais acessível e clara), e através da
recolha de feedback dos Decisores que ouviram o conhecimento dos Prós (SEF e Plano Municipal
de Acolhimento de Refugiados em Lisboa [PMAR-Lx]). Desta forma, tanto os Prós como a equipa
do ComParte, tiveram acesso a informação relativa ao impacto gerado pela partilha do
conhecimento e recomendações dos Prós com Decisores.

Em seguida, investir na realização de sessões com Prós da Integração para atualização da
informação sobre o sistema, envolvendo Prós em diferentes fases de integração e de diferentes
programas de acolhimento, aprofundando determinados temas definidos como relevantes pelos
Decisores interessados em ouvir o conhecimento dos Prós (PMAR-Lx e o Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Refugiados [ACNUR]).

Para o pôr em prática, destinaram-se esforços para a criação e manutenção de relações de
confiança e de proximidade com os Prós da Integração, através da realização de convívios mensais
entre Prós e a equipa, de jantares ComParte em Fusão e de um Retiro anual. Apostou-se também
em garantir um maior conhecimento dos Prós sobre a acção do ComParte, e em contar com o seu
contributo para desenvolver os projetos na área da Integração do ComParte.

Desenvolveram-se novas parcerias e reforçaram-se as já existentes, com especial enfoque no
ACNUR, com quem se realizaram vários Encontros para partilhar o conhecimento dos Prós, em
diversos momentos ao longo do ano.  No âmbito desta parceria, foi co-desenhado um projeto de
mapeamento nacional, que definirá os passos futuros da área do ComParte & Integração.

O COMPARTE & INTEGRAÇÃO
EM 2019 FOI ASSIM...



COMPARTE &
INTEGRAÇÃO 2019
EM NÚMEROS
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76
PRÓS ENVOLVIDOS

22
DECISORES194

PROFISSIONAIS 38
SESSÕES

COM PRÓS

4
ENCONTRO ENTRE
PRÓS E DECISORES

6
JANTARES DE

COMPARTE
EM FUSÃO

11
CONVÍVIOS DE

PRÓS

ouviram o
conhecimento

dos Prósouviram o
conhecimento

dos Prós

(ComPrós, Retiro)3

5

PARTILHA
CONHECIMENTO PRÓS

EM FORMAÇÕES e
REUNIÕES

CONFERÊNCIAS



Um dos grandes focos da área do ComParte & Integração em 2019 foi ouvir a experiência dos
Prós,através de sessões e metodologias participativas, onde o seu conhecimento foi recolhido.

Por um lado, foram realizadas mais de 20 sessões de Aprofundamento e Preparação para os
diversos Encontros entre Prós e Decisores (PMAR-Lx e ACNUR), focadas tanto no
aprofundamento de temas específicos relevantes para esses momentos, como na preparação
dos Prós para os mesmos.

Por outro lado, foram realizadas cerca de 20 sessões com novos Prós ou com Prós da Integração
que já tinham colaborado com o ComParte. Estas sessões tiveram como objetivo atualizar a
informação sobre o sistema com experiências e dados mais recentes. Estas novas sessões
permitiram, também, um alargamento dos perfis dos Prós auscultados, envolvendo Prós em
diferentes fases de integração (a viver em Portugal há 6 meses até mais de 2 anos), alargando o
espectro de informação e recomendações partilhadas relativamente ao acolhimento e
integração em diferentes fases e aos respetivos desafios.

Estas sessões permitiram igualmente conhecer as realidades e disparidades de experiências,
tendo em conta diferentes programas de acolhimento (recolocação, reinstalação, espontâneos,
barcos humanitários) e diferentes entidades de acolhimento, bem como aprofundar temas
relevantes para cada grupo de Prós (ex.: acesso ao Ensino Superior, documentação,
reagrupamento familiar, acesso a habitação, acesso ao mercado de trabalho).
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SESSÕES DE AUSCULTAÇÃO
DO CONHECIMENTO DOS PRÓS
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Ao longo deste ano, o conhecimento dos Prós da Integração
chegou a vários Decisores, Profissionais e Parceiros. Para o
ComParte, é essencial que as suas experiências e recomendações
contribuam de forma continuada para a melhoria e
transformação do sistema, seja junto de Decisores mais macro,
seja junto de Profissionais ou Parceiros com focos mais
específicos.

Plano Municipal de Acolhimento de Refugiados em Lisboa
(PMAR-Lx)

Após um 1º Encontro, em 2017, entre os Prós da Integração e a
equipa do PMAR-Lx, no qual surgiu o interesse em aprofundar a
experiência dos Prós acolhidos ao abrigo deste programa e após
a produção de um Caderno que reúne as recomendações desses
Prós, o ComParte & Integração terminou o mês de fevereiro de
2019 com um Encontro com esta equipa.

Para este Encontro ter lugar, o ComParte organizou várias
sessões de Aprofundamento com os Prós, de forma a identificar
as experiências e recomendações mais relevantes a serem
partilhadas. Antes do Encontro, foram realizadas também
sessões de Preparação com os Prós que iriam estar presentes no
Encontro, garantindo a qualidade e ambiente construtivo do
Encontro, bem como a sintonização de todos.

Este Encontro teve como principal objetivo a entrega do
Caderno dos Prós ao Vereador Manuel Grilo e à equipa da
Câmara Municipal de Lisboa, ao JRS e à CRESCER (organizações
parceiras do PMAR-Lx), acompanhado pela partilha de
experiências e recomendações feita pelas voz de três Prós da
Integração, que se traduziu num Encontro forte em entrega,
escuta atenta, compreensão e muita vontade de colaborar e de
juntar boas ideias para o acolhimento e integração de refugiados
no Município de Lisboa.

PARTILHA DE
CONHECIMENTO DOS PRÓS

1/3
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Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
(ACNUR Portugal)

A parceria com o ACNUR Portugal foi aprofundada ao longo
deste ano, especialmente através dos vários momentos de
partilha de Conhecimento dos Prós que tiveram lugar.

O 1º Encontro aconteceu em julho, no qual o ComParte contou
com as partilhas de sorrisos, de emoções, vivências e
experiências de seis Prós sobre os temas identificados como
mais relevantes, tanto pelos próprios Prós como pela equipa do
ACNUR Portugal.

A vontade de aprofundar determinados temas por parte do
ACNUR levou a que fossem organizados mais dois momentos
de partilha de conhecimento dos Prós ao longo do ano, desta
vez focados em dois temas específicos: por um lado, abordou-se
o processo de acolhimento proporcionado pelas diferentes
instituições; por outro lado, falou-se sobre as oportunidades e
barreiras que os Prós encontram no acesso ao Ensino Superior,
tema sobre o qual o ACNUR tinha especial interesse, desejando
entendê-lo melhor.

Para a realização destes Encontros foi necessária uma grande
dedicação por parte de muitos Prós, que partilharam as suas
experiências em Sessões de Aprofundamento sobre os temas
abordados, bem como dos vários Prós envolvidos nos três
Encontros, que participaram em Sessões de Preparação, de
forma a alinhar expetativas e garantir que as suas partilhas
representavam a experiência dos mais de 190 Prós da
Integração envolvidos no ComParte.

Após o 1º Encontro com os Prós, a equipa do ACNUR partilhou
o seu feedback sobre este momento, em formato vídeo (link).

PARTILHA DE
CONHECIMENTO DOS PRÓS

2/3

https://www.youtube.com/watch?v=bfEs0NJCBjs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2rxOBRXgIoCia4tuCpvkq6-ndR92pAA_ZI8VHQAKlwBbTA0lhsrE7XMQs
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ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

A convite do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa no âmbito do Workshop Internacional:
Migrações Internacionais e Ensino Superior,  dois Prós da Integração estiveram com o
ComParte no painel “Refugiados, integração e universidade em Portugal a partir da
perspetiva dos atores” a partilhar ideias e sugestões para facilitar o acesso e a integração dos
refugiados ao ensino superior, dando voz às experiências de vários Prós.

HuBB - Humans Before Borders

Recebemos a equipa do HuBB - Humans Before Borders na Casa do ComParte para um serão
de reflexão e conhecimento mútuo. Os Prós da Integração guiaram um momento de
formação sobre o sistema da integração Português e um mergulho no seu conhecimento,
experiências e recomendações.

PARTILHA DE
CONHECIMENTO DOS PRÓS

3/3



Dando continuidade às atividades desenvolvidas em 2018, o ComParte &
Integração investiu na recolha de feedback junto dos Decisores
relativamente aos Encontros com os Prós da Integração, de forma a
identificar o impacto que as suas partilhas de experiências e recomendações
têm nos Decisores. Esta recolha permitiu informar os Prós da Integração do
valor e impacto da sua contribuição.

Plano Municipal de Acolhimento de Refugiados da Câmara Municipal de
Lisboa
O feedback partilhado por vários intervenientes do Plano Municipal de
Acolhimento de Refugiados da Câmara Municipal de Lisboa (PMAR-Lx),
nomeadamente elementos da CML e do Serviço de Jesuítas para os
Refugiados (JRS) que estiveram presentes no Encontro com os Prós, foi
recolhido e divulgado em formato vídeo (link).

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
O feedback do SEF relativamente ao impacto de acederem ao conhecimento
e integrarem as recomendações apresentadas pelos Prós foi apresentado
por escrito (link). Neste feedback, ressalta-se a abertura demonstrada para
receber, dos Prós, uma lista de perguntas frequentes, para que o SEF possa
preparar respostas claras e eficazes às principais dúvidas dos beneficiários
de proteção internacional.
Dando continuidade a esta colaboração, o ComParte & Integração organizou
10 sessões com mais de 20 Prós, de forma a aprofundar as principais
questões que os Prós gostariam de endereçar ao SEF, de forma a organizar
uma lista das perguntas mais frequentes sobre determinados temas.
Esta lista de perguntas foi partilhada com o SEF, bem como a
disponibilidade dos Prós e da equipa para se formarem grupos de trabalho,
de modo a garantir que as respostas apresentadas asseguram o
esclarecimento por parte dos Prós. Nesta fase, aguardamos resposta para
podermos dar continuidade a este projeto colaborativo.

Alto Comissariado para as Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)
Após o 1º Encontro com os Prós, a equipa do ACNUR partilhou o seu
feedback sobre este momento, em formato vídeo (link).
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FEEDBACK E COLABORAÇÃO
COM DECISORES

https://www.youtube.com/watch?v=r0S43pKk9SQ&feature=emb_title
https://view.joomag.com/comparte-encontro-sef-comparte-feedback-do-sef-ao-encontro-com-os-pr%C3%B3s/0303349001565291962?short
https://www.youtube.com/watch?v=bfEs0NJCBjs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2rxOBRXgIoCia4tuCpvkq6-ndR92pAA_ZI8VHQAKlwBbTA0lhsrE7XMQs


A metodologia do ComParte assenta na criação e manutenção de relações de qualidade com os
Prós, que são aprofundadas ao longo de todas as etapas metodológicas. No ComParte &
Integração, houve um reforço nesta área, através de diversas atividades e acompanhamentos
individuais que preencheram o ano de 2019.

Retiro
O fim-de-semana com Prós deste ano foi passado num monte, perto das Caldas da Rainha. Estes
são momentos, por excelência, para estreitar relações, quebrar a rotina e apanhar novos ares,
em conjunto. Neste retiro, houve tempo para descontrair, jogar e passear, para dar a conhecer
as nossas culturas através da partilha de sabores, de rituais, de imagens e objetos. Foi ainda um
momento para ser partilhado mais conhecimento sobre a integração em Portugal, em grupos de
jovens, mulheres e adultos.
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CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
RELAÇÕES DE PROXIMIDADE
COM PRÓS 1/3



ComPrós
Este ano, foram organizadas 10 atividades de convívio com os Prós da Integração e a equipa do
ComParte. Estas atividades são essenciais para conhecer novos Prós e para aprofundar as relações
entre os Prós e entre os Prós e a equipa, criando-se redes de amizade e de apoio informal. São
também uma oportunidade para acompanhar os Prós de forma mais próxima e para desenvolver
atividades e metodologias participativas que permitam ouvir o seu conhecimento sobre o sistema
num formato mais lúdico.

Os ComPrós de 2019 aconteceram dentro e fora da casa do ComParte. Na casa do ComParte, foi
criado um novo formato que permitiu uma grande adesão de quase 20 Prós por evento. Tendo lugar
ao final da tarde, estes ComPrós iniciaram-se com  dinâmicas participativas para atualização do
conhecimento dos Prós sobre várias temáticas, seguindo-se a partilha de jantar cozinhado por um
Pró, com comida típica do seu país. O momento da refeição e seguinte convívio geraram
oportunidades únicas para aprofundar relações e partilhar especificidades sobre as culturas de cada
um, ao som de músicas diferentes.
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CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
RELAÇÕES DE PROXIMIDADE
COM PRÓS

Relativamente aos ComPrós realizados fora da casa
ComParte, um teve lugar no IndieLisboa - Festival
internacional de Cinema, em que o ComParte foi
convidado para assistir com Prós ao documentário
“Ramadão em Lisboa”, ao qual se seguiram momentos de
reflexão sobre a cultura muçulmana e sobre o Ramadão.
Outro desenrolou-se pelas ruas da Mouraria, numa visita
guiada pela MigranTour, em parceria com a Associação
Renovar a Mouraria. Foi uma tarde para conhecer a
história dos recantos Lisboetas, explorar os desafios de
quem chega ao nosso país, de valorização da diversidade
de culturas e formas de pensar e onde todos partilharam
um pouco de si.

O ano terminou com dois ComPrós da Integração e da
Educação. Num deles, reunimo-nos para um jantar de
convívio, oferecido pela Portugália. No outro, a casa
ComParte encheu-se de Prós para celebrar a época das
festas, fazendo um balanço do ano e partilhando desejos
para o ano novo.

2/3
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CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
RELAÇÕES DE PROXIMIDADE
COM PRÓS

ComParte Em Fusão
O ComParte mantém a organização dos jantares do
ComParte em Fusão, a cada 2 meses. Estes jantares
multiculturais, que têm lugar na Casa Comparte, são
uma verdadeira partilha de culturas e sabores.
Reúnem cerca de 60 convidados de diferentes
origens, cada um trazendo e dando a provar receitas
típicas do seu país, entre convívio, momentos
artísticos e rodas de conversa.

Os temas dos jantares deste ano viajaram entre
histórias de inspiração e desafiantes das diferentes
culturas, a valorização dos outros, os amigos que se
tornam irmãos, gestos de amor e momentos de
gratidão.

Ao longo de 2019, foram 200 os participantes que
encheram a casa no ComParte em Fusão, de 28
nacionalidades diferentes, num total de 373 visitas.

Para além disso, o ComParte em Fusão inspirou a
criação do projeto “Café Mundo”, promovido pelo
nosso parceiro Take.it que, este ano, teve as suas
primeiras 2 edições.

Prós Com Parte na Missão
Ao longo de 2019, 53 novos Prós da Integração participaram em atividades do ComParte. Com a
elevada chegada de novos Prós ao ComParte, foi definida uma nova atividade com o objetivo de
estimular a cultura de ser Pró, compreender a missão do ComParte, as atividades que desenvolve e
o papel do Pró em cada uma delas. Este momento, dinamizado maioritariamente pelo Pró da equipa
para uma maior aproximação da linguagem e entendimento, garante que todos os Prós da
Integração que frequentam o ComParte conhecem o enquadramento do projeto, os parceiros
envolvidos, as atividades desenhadas e, especialmente, a importância da sua colaboração e partilha
de conhecimento.

3/3
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ENVOLVIMENTO DOS PRÓS
NO DESENHO DE PROJETOS

Este ano, o ComParte & Integração apostou em contar com o contributo dos Prós na criação e
desenvolvimento dos projetos na área da Integração do ComParte, uma vez que se acredita que
têm recomendações muito relevantes sobre como os projetos poderão ser desenhados e
implementados da melhor forma possível junto de outros Prós.

Para garantir este envolvimento, desenvolveram-se sessões simples de design thinking e
brainstorming com os Prós, nas quais foram registadas as suas recomendações, articulando-as
com a metodologia do ComParte.

Estas atividades focaram-se principalmente no desenho do projeto de Mapeamento Nacional. O
contributo dos Prós permitiu definir estratégias para abordar os Prós em todo o país,
potencializar a confiança entre todos os participantes e integrar as suas recomendações no
desenho das atividades.
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DESENVOLVIMENTO E
MANUTENÇÃO DE PARCERIAS

O desenvolvimento de novas parcerias e a manutenção de parcerias já existentes são essenciais
para o trabalho do ComParte. Ao longo deste ano, foram várias as entidades com quem se
partilharam momentos de colaboração na área do ComParte & Integração, tendo estas sido
muito importantes para a implementação das atividades com maior qualidade e eficácia.

Em primeiro lugar, destaca-se a parceria com o ACNUR, que participou com enorme interesse
em  em três  Encontros com os Prós, o que resultou no co-desenho do projeto de Mapeamento
Nacional. Esta parceria foi reforçada com duas reuniões com as equipas internacionais do
ACNUR, nomeadamente com a Coordenadora Regional e com vários elementos do UNHCR
Regional Bureau for Europe.

Tem vindo a ser desenvolvida uma parceria com a MEERU | Abrir Caminho. Esta parceria tem
envolvido a partilha de boas práticas no que toca à integração de refugiados em Portugal, bem
como o planeamento da colaboração e integração da metodologia do ComParte no projeto
MEERU Aproxima.

Este ano, houve uma aproximação do ComParte & Integração à rede da Ashoka,
maioritariamente à iniciativa Ashoka - Hello Europe. No âmbito desta iniciativa, o ComParte foi
convidado a marcar presença e partilhar a sua metodologia no evento Hello Spain, em Madrid,
como uma solução inovadora na integração de refugiados. Para além disso, o ComParte &
Integração participou em diversos momentos de discussão e aprendizagem mútua, junto com
outros projetos inovadores que trabalham na área das migrações em vários países europeus.

Oficializou-se a parceria com o projeto Take.it E7G, do Programa Escolhas, que criou o evento
Café Mundo, inspirado no ComParte em Fusão, potenciando sinergias que trazem maior
qualidade a ambos os eventos.

O Fórum Refúgio nasceu em 2019 e o ComParte tem vindo a colaborar, desde o seu
lançamento, contribuindo para a reflexão sobre boas práticas, e participando nos seus eventos
públicos. Assim, no Lançamento do Fórum Refúgio e na 1ª Assembleia Geral, foram partilhadas a
missão e metododologia do ComParte, tendo sido, para além disso, dinamizados momentos de
partilha.

A CRESCER tem sido um parceiro do ComParte desde 2017, através do PMAR-Lx, e este ano
voltaram a ouvir o conhecimento dos Prós num Encontro. Adicionalmente, esta parceria tem
vindo a ser reforçada através do encaminhamento de Prós do ComParte para soluções
oferecidas pelo seu projeto NO Border,  nomeadamente para questões de apoio jurídico.



TESTEMUNHOS
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Senti-me muito bem,
senti-me a aprender.

Necessitava de ouvir, de
recolher informação e de
ouvir dos próprios o que

tinham para nos dizer.
Foi um momento de enorme

aprendizagem.
- Vereador dos Direitos

Sociais da CML

A ideia é boa, as pessoas
são excelentes, a
moderação das

conversas muito bem
feita e os temas têm sido

muito interessantes e
provocadores.
- Participante,

ComParte em Fusão

Achei este Encontro
muito importante, muito

necessário e muito
produtivo. Os Decisores

estão à procura de
informações nos próprios

Prós.
- Pró da Integração

Obrigado pela vossa
dedicação. Vocês são
como os guerreiros

anónimos que tentam
sempre alterar a negra

realidade.
- Pró da Integração
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2019 foi um ano marcado por uma forte aposta no conhecimento dos
Prós e na sua partilha - tempo para “palco” nacional e internacional em
ambas as áreas e crescente reconhecimento da metodologia e qualidade
do trabalho do ComParte.

Paralelamente ao trabalho desenvolvido em cada uma das áreas, o
ComParte investe continuamente no desenvolvimento e fortalecimento
da sua metodologia e estrutura. Não só através das atividades regulares
de equipa (reuniões de equipa semanais; reuniões mensais de estratégia
e reflexão; semana anual de estratégia, teambuildings), como através de
formação e articulação com parceiros. 

Continuou-se o movimento de abertura ao exterior com o
desenvolvimento de novas parcerias e comunicação de projeto. Na
esfera da divulgação e partilha de boas práticas, para além da
participação em conferências ao longo do ano, destaca-se o convite para
integrar o Documentário É pr’Amanhã, integrando um conjunto de
iniciativas “que já existem em Portugal como soluções que contribuem
para um amanhã mais sustentável”. 

A um nível interno, 2019 foi um ano marcado por flutuações na
composição da equipa ComParte - um ano de entradas e saídas de
membros da equipa e de acolhimento de estágios profissionais,
curriculares e prós na equipa. Tempos marcados pela vivência de
processos de recrutamento, bem como de acolhimento e formação de
equipa. A composição da equipa no final deste ano contou com 5
pessoas contratadas; 1 part-time na área da sustentabilidade; 1 estágio
profissional cofinanciado pelo IEFP; 2 estágios curriculares da Faculdade
de Psicologia da Universidade de Lisboa e 1 pró na equipa. 

A reta final de 2019 contou com a Semana de Estratégia - um tempo
privilegiado em equipa para balanços gerais e definição dos objetivos e
ação da equipa para o ano seguinte. Como motes orientadores para
2020 definiu-se: 1. Difundir o Conhecimento dos Prós; 2. Potenciar a 
comunicação da missão e resultados; 3. Lançar bases de sustentabilidade
a longo prazo; 4. Reconhecer o envolvimento de profissionais no
processo metodológico; 5. Cuidar de todos os stakeholders.
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Procurando assegurar investimento para além da FMR, 2019 foi ano de
investir no desenvolvimento de uma área de sustentabilidade do projeto
com os objetivos específicos de: 1) Estabelecer estratégias de captação; 2)
Desenhar os projetos com uma estrutura sustentável; 3) Potenciar a relação
com parceiros e stakeholders.

Neste sentido foram desenhados dois projetos para candidatura à linha de
financiamento Erasmus+; um projeto em parceria com as Aldeias SOS a ser
submetido a diferentes candidaturas de financiamento; uma candidatura ao
prémio Caixa Social e duas propostas de prestação de serviços para o setor
privado (Fundação Calouste Gulbenkian e SintraÉs+), tendo alguns resultado
em financiamentos para projetos a desenvolver em 2020.

Ao longo dos processos de escrita de candidaturas, o ComParte tem vindo a
ganhar consciência e a dar passos no sentido de: aprofundar a metodologia
de forma a que responda mais concretamente a critérios de sustentabilidade
como a continuidade, replicabilidade e escalabilidade; desenvolver o modelo
de avaliação, os seus indicadores e instrumentos, assim como as formas de
registo e comunicação de resultados e impacto.

SUSTENTABILIDADE

O ComParte tem procurado diversificar as suas fontes de captação de recursos, de forma a garantir a
implementação dos seus projetos e a permanência das suas atividades com excelência no presente e no
futuro. 
Em 2019, 88% dos recursos financeiros disponíveis foram providos pela Fundação Maria Rosa, sendo os
restantes oriundos de prestação de serviços do ComParte para o setor público (câmaras municipais),
donativos espontâneos e financiamentos públicos (IEFP). 

Em 2020, mantendo o foco de angariação de recursos através de
candidaturas e parcerias financeiras, pretende-se construir uma estratégia
sólida a médio-longo prazo de captação de recursos e de envolvimento de
parceiros, no sentido de alargar e potenciar a ação do ComParte.  Procurar-
se-ão também parcerias estratégicas nas áreas de gestão e comunicação,
para um crescimento sólido do projeto
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As parcerias, em 2019, foram diversificadas e permitiram lançar
novos projetos ou dar continuidade a projetos de terreno em
ambas as áreas, apostar na comunicação e reconhecimento do
ComParte, reforçar a metodologia e estratégia, apoiar a
realização eventos, entre outros.  
Agradecemos a todos os parceiros os caminhos partilhados:

sales increase for the
first quarter of 2020

Câmara Municipal da Figueira da Foz
Câmara Municipal de Moura
Sintra ES+
Fundação Vox Populi
Câmara Municipal Famalicão

 Parceiros financeiros e de terreno de projeto: 

Secretário de Estado da Educação
Para ti Se não faltares! - Fundação Benfica
Escola Secundária Moura
Escola Secundária Dr. Bernardino
Machado
Escola EB2/3 Pedro de Santarém 
Faculdade de Psicologia da Universidade
de Lisboa
CAFAP - Associação NÓS
MDV - Movimento Defesa da Vida
FGS - Fundação Gonçalo da Silveira
TeachForPortugal
Ashoka Portugal
No-Bully Portugal

 Parceiros de terreno de projeto : 

Entreajuda
Instituto Goethe
Cine-teatro de Moura
Museu Municipal Santos Rocha
Delta Cafés
Portugália
IndieLisboa - Festival Internacional de
Cinema

Apoios e doações:

Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Refugiados (ACNUR Portugal)
SEF- Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Câmara Municipal de Lisboa (PMAR-Lx)
MEERU | Abrir Caminho
HuBB - Humans Before Borders
SPEAK
Ashoka - Hello Europe
Fórum Refúgio
Associação de Refugiados de Portugal
CRESCER
Centro de Investigação e Estudos de Sociologia
(IUL)
Take.it E7G
Associação Renovar a Mouraria e MigrantTour
ISCTE-IUL
GABIP - Almirante Reis

ForandringsFabrikken

Documentário  É Pr'amanhã

 Metodologia: 

Comunicação:
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