
Vamos começar!
Preparado/a para fazer a diferença tanto na vida
de famílias refugiadas como da sua comunidade? 

Mapeamento da sua Comunidade1.
Participar na sessão de apresentação do patrocínio comunitário.

Identificar atores-chave e redes ou ligações locais que possam ter
interesse em fazer parte do patrocínio comunitário: organizações;
familiares; amigos; colegas; clubes desportivos; paróquia; escolas; ...

Averiguar sobre a posição da autarquia em relação ao acolhimento
de refugiados e ao patrocínio comunitário.

2. Mobilização de interessados 
Alcançar ou contactar atores-chave na comunidade.   

Iniciar campanha de mobilização para que interessados se
inscrevam para patrocinar refugiados nas suas localidades: pode
ser através das redes sociais, media local, reuniões ou eventos.  

Partilhe histórias positivas sobre refugiados e o patrocínio comunitário.  

Crie parcerias com organizações-chave na região. 

 

Seja claro sobre  a natureza, os requisitos e a duração do PCR
Explique a diferença e o impacto que podem ter na vida de refugiados
Promova os benefícios do PCR para a comunidade
Contribua com histórias positivas sobre o PCR. Pode encontrar muitas no
site e redes do CPR! Ou pode pedir, escrevendo-nos para:

 Como falar sobre o Patrocínio Comunitário de Refugiados (PCR)?

patrocinio.comunitario@cpr.pt

https://www.acomunidade.org/event-details/sessao-de-informacao-sobre-patrocinio-comunitario
https://www.acomunidade.org/patrocinar-refugiados


Apresente-se e, se já tiver um grupo, apresente-o.
Explique sobre o que quer falar e o que está a fazer: "Queremos falar
com as pessoas sobre o patrocínio comunitário e ver o que acham."
Desenvolva sobre si e o seu grupo: "Vou-lhe contar um pouco sobre
mim e porque estou a fazer isto e depois gostava de ouvir um
pouco sobre vocês."
Partilhe sobre si e as suas razões para se envolver. A honestidade e
a profundidade são chave!
Peça que falem sobre si próprios, tentando descobrir como se
posicionam relativamente a questões como: a comunidade;
refugiados; direitos humanos; questões sociais; etc. Faça perguntas
do tipo "porquê?" e tente descobrir o que os motiva.
Informe sobre o estado daquilo em que o grupo está a trabalhar. 
Acordar os próximos passos: Estão interessados? Querem vir para a
próxima sessão? Existe outra maneira que gostariam de se
envolver? Tudo bem se eles não quiserem. Quem mais na
comunidade acham que se deveria de contactar?
Agradecer e trocar contactos, sublinhando a disponibilidade para
qualquer questão. 

Dicas para reuniões sobre o Patrocínio
Comunitário de Refugiados

Recursos
Site Patrocínio Comunitário - https://cpr.pt/patrocinio-comunitario 
Site ComUnidade - https://acomunidade.org 
Kit Mobiliza! - https://tinyurl.com/kitmobilizar 

@cprefugiados @conselhoportuguesrefugiados @CPRefugiados
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