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ASSOCIAÇÃO PARA A ECONOMIA CÍVICA PORTUGAL

COMUNIDADE PARA A ECONOMIA CÍVICA DE….

PROGRAMA DE INOVAÇÃO SOCIETAL E MUDANÇA

Recolha de opinião 
sobre os Problemas, Necessidades e Desafios societais complexos 

da sua Comunidade
(PNDs)

A Associação para a Economia Cívica Portugal está a desenvolver a Iniciativa para a 
Economia Cívica, uma iniciativa que tem como objetivo desenvolver novas formas de resolução 
para os problemas, necessidades e desafios societais complexos aos quais a sociedade 
portuguesa se enfrenta. Nesta abordagem, assume uma particular importância a forma como a 
sociedade se organiza para encontrar respostas mais inovadoras, mais sustentáveis e que 
tenham um impacto positivo na vida das pessoas. Por isso está a implementar a criação de 
Comunidades para a Economia Cívica, em várias localidades, que são plataformas informais das 
quais são membros instituições e organismos públicos, privados, da economia social e a 
Cidadania. 

A Cidadania participa nestas Comunidades através dos Núcleos de Cidadãos para a Economia 
Cívica - as IEC-MOBs - e de um Relator que esta Equipa elege. Qual a função desta Equipa IEC-
MOB? Mobilizar a Cidadania para que participe ativa e responsavelmente na identificação dos 
Problemas, Necessidades e Desafios Societais complexos da sua Comunidade e também, numa 
segunda fase, na configuração de respostas mais inovadoras, sustentáveis e com um maior 
impacto na vida das pessoas.

Para que esta Equipa IEC-MOB possa levar a voz da Cidadania à Comunidade, precisamos de 
saber qual a sua opinião, o que pensa sobre os Problemas, Necessidades e Desafios Societais 
complexos a que a sua Comunidade se enfrenta. Obrigada por participar. Siga-nos na nossa 
website (www.ieconomiacivica.org) ou no nosso Grupo no Facebook (IEC-MOB). 

OBRIGADO!
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http://www.ieconomiacivica.org
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PARTE 1: Identificação

1. Reside no Concelho? 

2. Há quanto tempo?

3. Idade

4. Sexo

5. Ocupação?

6. Conhece a Associação para a Economia Cívica Portugal?

7. Como conheceu?

Sim Não

Feminino Masculino

Estudante

Trabalhador(a) por conta de outrem

Empresário

Desempregado(a)

Sem Profissão

Outro

Sim Não
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PARTE II: Identificação de Problemas, Necessidades e Desafios Societais complexos na 
sua Comunidade

1. Identifique os “Pontos fortes” da sua Comunidade.

2. Identifique os “Pontos fracos” da sua Comunidade.

3. Quais são para si os 7 Problemas societais complexos mais importantes a que a sua 
Comunidade se enfrenta? (Use a tabela)

1. Por favor identifique qual é a faixa etária em que esse Problema se verifica? Coloque 
um “x” na célula correspondente.

2. Se considera que o Problema não está relacionado com a idade mas diz respeito à 
Comunidade, por favor assinale com um “x” a coluna “Comunidade”.

Problema
Faixa etária

Comunidade
0 - 15 15-25 25-65 >65
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PARTE III: Quer colaborar connosco?

1. Gostaria de colaborar com a Associação a título voluntário, no desenvolvimento das suas 
atividades no seu Concelho?

2. Se sim, qual a sua disponibilidade de tempo?

3. Gostaria de formar parte da Equipa IEC-MOB ou tem apenas disponibilidade para colaborar 
nas suas ações?

4. Destas tarefas, na Equipa IEC-MOB, qual a que mais o (a) atrai?

_______________________________

Sim Não

Tarefas administrativas e de organização

Trabalho de recolha de informação e opinião junto da Cidadania

Mobilização da Cidadania

Trabalho de análise dos dados recolhidos

Trabalho de comunicação e relações com os media

Design gráfico e realização de apresentações

Data de realização da Recolha de Opinião

Comunidade para a Economia Cívica

Nome da pessoa que recolheu a opinião
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