
As redes sociais, apesar de parecem intimidantes por vezes, são
uma ótima via para conectar com outras pessoas que querem
acolher refugiados e inspirar outras a envolverem-se.

Escolha as plataformas a utilizar 
As plataformas mais utilizadas são normalmente o Facebook e o Twitter, porém
devem-se priorizar as plataformas que sejam mais utilizadas e com redes já
estruturadas. Poderá criar páginas ou grupos. Veja estes exemplos de uma
página de Facebook e de Twitter que grupos de patrocinadores do Reino Unido
criaram. 

Junte-se à conversa
Use #PatrocinioComunitario e #Com.Unidade nos seus posts para que outros
grupos possam encontrar e envolver-se mais facilmente. Desta forma, também
pode encontrar posts de outros grupos e partilhá-los. 

Use fotografias e vídeos
Pode encontrar uma grande variedade de fotografias, vídeos e histórias na base
de dados do ACNUR. Veja também o canal de Youtube do CPR. 

Conte histórias
Os nossos cérebros respondem melhor a histórias do que a números ou
informação densa. Use fotos e vídeos para contar histórias. Não é preciso que
sejam extensas, apenas que tenham personagens, um enredo e um princípio, um
meio e um fim. Pode contar sobre si, o seu grupo, a sua comunidade, outros
grupos patrocinadores, refugiados acolhidos, etc.
Lembre-se: Se vai utilizar fotos de membros do grupo ou de refugiados
acolhidos, É OBRIGATÓRIO confirmar se tem autorização para tal. 

Prepare-se para perguntas 
Alguns grupos patrocinadores podem ser contactados por refugiados que
querem saber mais informação sobre a reinstalação em Portugal. Pode ser
desafiante, mas é importante esclarecer que nem o CPR nem os grupos
patrocinadores têm qualquer influência sobre quem é selecionado.

Lidar com comentários negativos
Pode encontrar pessoas que não concordam com o acolhimento de refugiados.
As pessoas não mudam de ideias na secção de comentários, por isso
aconselhamos que não se envolva, podendo apagar ou denunciar qualquer
comentário desrespeitoso. 

Guia para usar as redes sociais para
sensibilizar para o Patrocínio Comunitário

https://www.facebook.com/Falmouth-and-Penryn-Welcome-Refugee-Families-1917040095032644/
https://twitter.com/WH_Welcomes
https://media.unhcr.org/CS.aspx?VP3=SearchResult&ALID=2CZ7A2KD96GB&RW=1440&RH=645&VBID=2CZ94SSBC34Q&RW=1342&RH=667#/SearchResult&VBID=2CZ94SSB2JTP&PN=1&WS=SearchResults
https://www.youtube.com/channel/UCmqgPg15_FPpmI2CIX0PHmQ


Recursos
O nosso Kit Mobiliza! é constantemente atualizado com materiais e
informação para que os grupos possam divulgar nas suas redes.
Outras páginas de interesse são:

Site Conselho Português para os Refugiados - https://cpr.pt
Site Patrocínio Comunitário - https://cpr.pt/patrocinio-comunitario 
Site ComUnidade - https://acomunidade.org 
Kit Mobiliza! - https://tinyurl.com/kitmobilizar 

Histórias
Pode encontrar muitas histórias como a de Diaby ou estudos de caso
como o projeto LAR na nossa página. Outras histórias internacionais
podem ser encontradas em:
ACNUR - https://www.unhcr.org/stories.html 
RESET UK - https://resetuk.org/stories
Refugees Lives - http://refugeelives.eu/
JRS - https://jrs.net/en/news-stories/

Audio-visuais 
Pode encontrar muitos vídeos no canal de Youtube do CPR. Encontre mais
vídeos e fotos nas seguintes páginas:
Refugees Media ACNUR - https://media.unhcr.org/
GRSI - https://www.youtube.com/channel/UCU8NwGj_15jpTI11WJRhTSA
ACNUR - https://www.youtube.com/c/UNHCR
Refugee Sponsorship
https://www.youtube.com/user/RefugeeSponsorship

@cprefugiados @conselhoportuguesrefugiados @CPRefugiados

Se não encontrar o que procura, fale connosco:
 

patrocinio.comunitario@cpr.pt
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