
Que ideal de sociedade nos deve orientar na 
construção da nossa cidade? E o que pode ser 
feito para construir esse ideal? Que condições 
precisam de ser criadas ou melhoradas para 
que todos os membros de uma comunidade se 
possam realizar no máximo do seu potencial?

      Para submeteres uma Ideia para o Bem Comum, regista-te 
na plataforma em democraciadobemcomum.pt/registo.
Se a ideia a submeter resulta de um trabalho de grupo, todos 
os elementos que se queiram associar a essa ideia, devem 
registar-se primeiro.

      Realiza os exercícios sugeridos em
democraciadobemcomum.pt/exercicios-a-explorar.
Vais aprofundar o teu conhecimento sobre a organização do 
poder político local e desenvolver técnicas para estruturar e 
formular ideias, técnicas de debate e trabalho de grupo. Este 
é um passo importante para a adequada formulação das 
Ideias para o Bem Comum.

      Prepara as respostas que irás submeter
em democraciadobemcomum.pt/submeter-ideia:

– Valor
Escolhe um dos valores identificados na Declaração   
Universal dos Direitos Humanos como base para o Bem 
Comum Dignidade, o qual queiras concretizar com a tua 
ideia: Liberdade, Justiça, Paz, Igualdade, Cooperação, 
Fraternidade, Soberania, Privacidade, Segurança, 
Educação. Se nenhum destes valores for a base da tua 
ideia, acrescenta o valor que pretendes adicionar à Matriz 
e justifica.

– Título da Ideia
Escolhe um título curto e apelativo.

– A ideia
Descreve a ideia em até 300 carateres.
Como é que esta ideia responde ao valor escolhido?

– Área de intervenção 
Escolhe uma área que corresponda ao departamento 
municipal que achas melhor poder ajudar a concretizar 
a tua ideia: Planeamento, Infraestruturas, Ambiente, 
Cultura, Segurança, Ação Social, Educação, Economia. Se 
entenderes necessário criar um novo departamento no 
município, nomeia-o e justifica a opção.

Dá asas à tua imaginação e propõe uma ou 
mais ideias que promovam os valores que 
julgas mais importantes! 
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IDEIAS PARA
O BEM COMUM
Anexo para as atividades
NUVEM DE IDEIAS e IDEIAS PARA O BEM COMUM

Notas

democraciadobemcomum.pt

      Submete uma ou mais Ideias para o Bem 
Comum. Receberás um email para validar o 
processo. Se a ideia for submetida em grupo, todos 
os elementos associados receberão um email para 
validar o processo. Pelo menos 2 elementos do 
grupo devem fazê-lo para a ideia ser submetida.

      Quando o período de votação de ideias começar, 
procura as ideias que submeteste, individualmente 
ou em grupo, em
democraciadobemcomum.pt/ultimas-propostas
e partilha-as com a tua comunidade.
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