


O COMPARTE – FUNDAÇÃO MARIA ROSA 
É UM PROJETO DE ÂMBITO NACIONAL  
FOCADO NO ENVOLVIMENTO CÍVICO  
E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL, 
E DESENVOLVIDO EM PARCERIA 
COM A ORGANIZAÇÃO  
NORUEGUESA FORANDRINGSFABRIKKEN.

UMA VISÃO

Através de metodologias participativas, 
os cidadãos colaboram na construção 
e contínuo desenvolvimento das estruturas  
da sociedade de que fazem parte,  
partilhando o seu conhecimento e sugestões 
com entidades decisoras. 

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.

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
Bem-estar coletivo 

e serviços a 
funcionar 

no seu melhor

PARTICIPAÇÃO
Decisões 

enriquecidas

PROXIMIDADE 
Cidadãos 

e Decisores



O COMPARTE UTILIZA 
UMA METODOLOGIA 
INOVADORA, BASEADA 
NA CONFIANÇA 
E RECIPROCIDADE:

OUVIR OS 
CIDADÃOS

IDENTIFICAÇÃO 
DE TEMAS-CHAVE

ENCONTROS 
COM DECISORES 

FEEDBACK 

ENVOLVIMENTO E 
FORTALECIMENTO 
DA RELAÇÃO 
COM OS 
CIDADÃOS

DESENVOLVIMENTO 
CONJUNTO DE 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Com base no seu conhecimento e experiência, os 
cidadãos partilham sugestões sobre o que melhor 
funciona e o que pode ser transformado 
nos sistemas da sociedade em Portugal.

Mapeamento do 
conhecimento  
e experiência 
dos cidadãos

Desenvolvimento  
e continuidade

Análise da informação partilhada 
e identificação dos temas mais relevantes.

Cidadãos partilham com decisores ideias 
e sugestões, num ambiente construtivo.

Decisores informam os cidadãos relativamente 
ao impacto das sugestões e ideias apresentadas.

Encontros regulares que potenciam relações 
de qualidade entre os prós e o ComParte.

Cidadãos colaboram com decisores 
no desenvolvimento de manuais 
de procedimentos, propostas de lei, etc.



Entidade Promotora
Fundação Maria Rosa

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

Entidade parceira
Forandringsfabrikken

A Forandringsfabrikken é uma organi-
zação norueguesa que, desde 2004, 
promove a colaboração direta entre 
cidadãos e decisores. Atualmente a 
sua ação é reconhecida como peça 
fundamental para a elaboração de 
políticas públicas ao nível dos sistemas 
educativo, da proteção à criança, de-
linquência juvenil, entre outros. 

Em colaboração 
com 

• ANIMAR - Associação Portuguesa 
 para o Desenvolvimento Local
• Associação Lusofonia Cultura 
 e Cidadania 
• Entrajuda
• Faculdade de Psicologia da 
 Universidade de Lisboa
• Instituto de Empreendedorismo 
 Social (IES) 
• Instituto Francês de Relações 
 Internacionais (IFRI)
• Instituto Padre António Vieira (IPAV)
• Secretária de Estado para 
 a Cidadania e Igualdade
• Secretário de Estado da Educação

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

tel. 968 222 068 
comparte@fundacaomariarosa.pt

www.comparte.pt
www.facebook.com/fmr.comparte


