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movimento 1 euro 
Palavra que melhor define o movimento 1 euro 

• Caracterizar os sócios do M1€ 
• Averiguar os  awareness dos associados relativamente aos custos do M1€; 
• Aferir a definição do M1€ para os seus sócios. 

Objetivos 

Metodologia 

• Em relação ao questionário, foi verificada a correta adequação entre os objetivos do projeto e as variáveis em 
análise. Foi igualmente feita uma revisão da consistência entre as perguntas e as categorias de resposta. Após a 
recolha, os questionários foram revistos, com o objectivo de detetar eventuais erros de preenchimento ou ausência 
de informação.  
 

Controlo de Qualidade 

•A recolha da informação foi efetuada através de um inquérito online, acessível através da página do M1€, para 
todos os associados.  
•O trabalho de campo decorreu entre 24 de setembro e 2 de dezembro de 2013; 
• Foram obtidas 294 respostas válidas; para um intervalo de confiança de 95%, este estudo tem uma margem de erro 
associada de  5,1%;  
• Target: Associados do M1€ 



movimento 1 euro 
Palavra que melhor define o movimento 1 euro 

Nota: o tamanho da palavra tem correspondência direta com o número de referências 



movimento 1 euro 
O que é o movimento 1 euro 

Nota: o tamanho da palavra tem correspondência direta com o número de referências 



15,9% 

26,1% 

28,5% 

27,1% 

2,4% 

35 ou menos

36-45

46-55

56 ou mais

nr

movimento 1 euro 
Idades 



movimento 1 euro 
Género 

67,5% 

32,2% 

0,3% 



movimento 1 euro 
Habilitações literárias 

26,1% 

1,7% 

55,6% 

13,2% 
3,4% 9º ano

12º ano

Licenciatura

Mestrado/Pós
graduação/Doutoramento

nr



movimento 1 euro 
Local de residência dos associados 

0% 
5% 

3% 

9% 

63% 

19% Açores

Alentejo

Algarve

Centro

Lisboa

Norte

63% 
5% 

3% 

9% 

19% 



movimento 1 euro 
Estimativa dos custos de estrutura 

24% 

37% 

26% 

9% 
3% 

0-500 Eur

500-1000 Eur

1000-2000 Eur

> 2000 Eur

nr

P. Quanto acha que custa mensalmente a estrutura do M1E (site, servidor, sistema de facturação, etc.)?  



movimento 1 euro 
Forma de suporte dos custos mensais 

2% 

9% 

21% 

48% 

60% 

nr

Estado

Em ações de franchising

Através das várias contribuições mensais de 1
Euro que os associados pagam

Através dos seus associados fundadores

Nota: por se tratar de uma questão de resposta múltipla, as percentagens somam mais de 100%  

P. Como acha que o M1E suporta os seus custos mensais?  



movimento 1 euro 
O que mudava no movimento 

32% 

4% 

28% 

1% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

6% 

20% 

não sabe/não responde

Outras mudanças

Nada

Maior envolvimento dos associados

Mudanças no site/e-mail

Alargamento do âmbito geográfico das causas

Formas de financiamento/apoios

Mudanças nas causas escolhidas

Aumento do nº de sócios

Aumentava a contribuição mensal

Maior divulgação

P. O que mudava no M1E?  



movimento 1 euro 
O que mudava no movimento 

P. O que mudava no M1E?  

Maior divulgação (I/III) 

A sua  divulgação 
A divulgação do Movimento deve ser melhorada! 
Tentava maior promoção para angariação de associados 
A comunicação 
Têm que apostar mais na comunicação para se darem a conhecer 
Mais  visibilidade  pública 
Tentaria uma divulgação maior com ações presenciais , eventualmente aos fins-de-semana, em espaços comerciais, de preferência com datas fixas . 
Maior divulgação 
Promoção para aumentar as contribuições 
Devia pedir maior divulgação aos sócios 
...talvez uma campanha para angariar + pessoas 
Promoção na imprensa 
Insistir mais na divulgação do movimento 
Faria uma maior divulgação do movimento 
Maior  divulgação 
Maior  divulgação 
Iniciativas para multiplicar os associados 
Divulgação  pelo   pais 
Tentaria apostar ainda mais na divulgação, tendo em vista a angariação de mais associados 
Tentava dar ao projeto a conhecer a + pessoas, mas reconheço q não é fácil 
Maior  divulgação  contas 
...talvez uma campanha para angariar + pessoas 
Mais  comunicação  externa 
Maior divulgação junto de empresas para tentar arranjar associados nos seus empregados 
Promovia duma forma intensiva a angariação de mais associados, utilizando os associados satisfeitos 
Maior  divulgação 



movimento 1 euro 
O que mudava no movimento 

P. O que mudava no M1E?  

Maior divulgação (II/III) 

Ações de publicidade pelos sócios nas suas empresas, com apoio do MIE.  
Talvez mais divulgação na tv. Foi assim que tomei conhecimento. 
(…) aumentando a publicidade de modo a chegar a 1 milhão de associados 
Ações  de  visibilidade 
Falta   comunicação 
Mais  divulgação 
Maior  divulgacao 
Realizaria maior publicidade ao site 
Divulgava  mais 
Tentava uma campanha de promoção do Movimento. 
Maior divulgação via internet / redes sociais / fórum distritais 
Mais Ações a pedir ajuda 
Lançava o desafio de cada associado arranjar mais 10, no seu leque familiar e de amigos / colegas de trabalho 
Maior visibilidade junto da população 
Lançava  campanha no facebook 
Mais associados, vou tentar ajudar! 
A visibilidade. creio que quantos mais fomos mais facilmente reunimos os fundos para projetos mais ambiciosos. 
Maior divulgação nacional do M1E 
Maior divulgação - Se mais de 200.000 apoiaram CR7 em 24 horas, devia-se conseguir bem mais de 1560 sócios! 
Promovia ações/markting para angariar mais associados. Publicava uma lista com os associados de forma a responsabilizar quem não é associado. 
Divulgaria  mais & mais 
Mais  publicidade 
Conseguir ter maior visibilidade para ter mais associados 
Uma melhor  divulgação 
Apostava em ações que dessem a conhecer o M1E a mais cidadãos 
Mais  visibilidade 



movimento 1 euro 
O que mudava no movimento 

P. O que mudava no M1E?  

Maior divulgação (III/III) 

Mais  divulgação 
Maior divulgação via internet / redes sociais / fórum distritais 
Maior  divulgação 
Não mudava nada, mas fazia mais campanhas para conseguir mais associados e alargava o programa a outros países, começando pelos de língua 
portuguesa 
Dinamizava mais ações de divulgação para angariar mais associados 
Maior  divulgação 
Não sei o suficiente para responder, embora ache que é um movimento pouco conhecido da maioria dos portugueses 

Aumentava a contribuição mensal 

Tornava-o Movimento 2 euros e ajudava a dobrar 
Possibilitar doar apartir de 1€ por mês, por ex 2 ou 3 
Abria a possibilidade de múttiplos de participação 
Passava para Movimento 1+1= 2 € 
Passava para M2E 
Minimizava 1 Euro e abria outras opções 
Minimizava 1 Euro e abria outras opções 
Mudava para M2E 
Subia a contribuição annual 
Poderia ter vários escalões de contribuição - sem desvirtuar o princípio-base. Por exemplo, multiplicando 1 euro por cada elemento da família 
Se não existisse a crise mudava o valor para + 
Pedia mais dinheiro 1 euro cada 15 dias 
Possibilidade de contribuir com mais. 
Diferentes valores de contribuições mensais, a partir de 1€ (1, 2, 5 e 10) 
1 euro+1 euro 
Passava a mensalidade para 2 euros 
Permitir outros valores mensais 



movimento 1 euro 
O que mudava no movimento 

P. O que mudava no M1E?  

Aumento do nº de sócios 

Acrescentava  sócios! 

Apenas  o número de associados 

Número de associados maior 

Vou tentar ajudar a expandir 

O numero de associados embora não saiba dizer-lhes a solução. 

Aumentar o impacto 

Mais sócios 

Mudanças nas causas escolhidas 

As causas para votação num determinado mês serem sempre de natureza diversa entre si 

Adicionava mais causas de proteção animal 

Introduzir critérios para que as causas sejam de alcance mais universal e abrangente. 

Algumas das causas candidatas 

Escolher beneficiários que realmente sejam ajudas para pessoas de poucas ou nenhumas posses. 

Causas prioritárias 

Formas de financiamento/apoios 

Financiamento dos custos 

Procurava mais apoios de empresas 

Encontrava outras soluções para angariar dinheiro 

Procura de mais parcerias 

Criava uma modalidade de empresa em que estas contribuiriam com 1 euro por cada trabalhador/mês de forma a aumentar o capital para ajudar. 



movimento 1 euro 
O que mudava no movimento 

P. O que mudava no M1E?  

Alargamento do âmbito geográfico das causas 

Maior abrangência de causas no país 

Espalhar as causas a outros locais do País. (a idei a que tenho é que são muito concentradas em Lisboa) 

Maior diversificação das causas, geograficamente. 

Alargar âmbito geográfico das causas apoiadas 

Deixava de ser tão centralizado em Lisboa e passava a ter em conta causas animais. 

Mudanças no site/e-mail 

Tornava mais evidente (imediato) as causas que estão a ser votadas 

Gostava que enviassem um e-mail sempre que estivesse quase a terminar o período das votações 

Link direco para votação nas causas do mês no email e na homepage 

Maior contacto com os associados, nomeadamente a resposta a mensagens e pedidos de informação efetuados , que poderá levar a uma má 
interpretação 

A indicação de quantos votos tem cada causa deixaria de existir: apenas mostraria as votações após o voto, para não influenciar. 

Maior envolvimento dos associados 

Mais  encontros de associados 

Tentaria que os associados fossem mais que meros contribuintes monetários (não tenho a certeza que seja viável :)) 

Pedia sugestões aos contribuintes sobre quem ajudar 



movimento 1 euro 
O que mudava no movimento 

P. O que mudava no M1E?  

Outras mudanças 

Mais  inovação 
Este inquérito 
A entrega dos prémios em horas úteis 
Entregava as contribuições com alguma "PRIVACIDADE" e - quando se justificar - juntava dois meses para dar um contributo mais substancial. 
O voucher solidário. Não é coisa que se ofereça, parece-me. 
Fazia follow-up do impacto do dinheiro entregue 
Os modos de compra. para ser viral e ter mais impacto, teria de mais fácil aderir, mesmo que por 1 único mês 
A forma de pagamento de quotas 
Quem trabalha no M1E deve ser bem recompensado, não pelo trabalho que deve ser voluntário, mas pelo q consegue relativamente a maior 
número de contrapartidas 
Distribuiria o dinheiro disponível em cada mês por todos os concorrentes, de acordo com a percentagem de votos que cada um teve. 
Gostava de saber como são selecionadas as causas que vêm a votação e o que acontece às que não são selecionadas, se não podem voltar a ser 
votadas 


