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Introdução 

 

Avaliar a imagem e as expectativas que os públicos têm de uma organização é fundamental 

para a gestão da sua imagem institucional e para o desenvolvimento estratégico da 

comunicação, em qualquer sector de atividade. Para compreender esta questão, precisamos 

ter claros três conceitos: a identidade de marca, uma síntese do que a organização é e como quer 

ser vista (Balmer, 2001; Ramos, 2007); a imagem projetada pelas estratégias de marketing e 

comunicação da organização e, a notoriedade da marca, que reflete como os públicos a percebem 

(Aaker, 1991; Keller, 1993). O conceito de notoriedade de marca inclui ainda duas dimensões 

adicionais: o brand awareness, que se refere ao grau de conhecimento e reconhecimento de 

uma marca pelos stakeholders e, o brand image, relacionado com as perceções e/ou associações 

que os públicos fazem à organização (Keller, 1993).  

 

É exatamente sobre a notoriedade da marca CIMBSE que este terceiro relatório se foca. 

Apresenta-se um resumo dos principais resultados obtidos através da aplicação de um 

inquérito por questionário a cidadãos residentes na área de abrangência desta instituição. 

Através do inquérito procurou-se responder às três seguintes questões de investigação: 1) 

Qual o grau de conhecimento dos cidadãos residentes na comunidade intermunicipal sobre 

a CIMBSE? 2) Qual o grau de conhecimento dos cidadãos residentes na comunidade 

intermunicipal sobre as atividades da CIMBSE e sobre os seus representantes? 3) Como 

avaliam a CIMBSE e que expectativas têm sobre o seu trabalho já realizado e a realizar no 

futuro? 

 

Nota metodológica 

 

O inquérito foi aplicado de forma aleatória a 202 cidadãos residentes em 11 concelhos da 

área de abrangência da CIMBSE, maioritariamente em formato presencial, entre 5 de Julho 

e 6 de dezembro de 2022.  A amostra, que representa um nível de confiança de 90% e uma 

margem de erro de 6% sobre a população desta região do país (210.663 habitantes), é 

composta por 55,45% mulheres e 44,55% homens, com uma média de idade de 42,2 anos. 

A distribuição dos respondentes na amostra por faixa etária foi equilibrada. Mais de 85% dos 

entrevistados informaram obter menos de 2 mil euros de rendimento familiar mensal e, 

aproximadamente 50%, menos de mil euros. Em relação ao nível de ensino dos 



 

respondentes, 43% possuem o ensino secundário completo e 33% já concluíram ou 

encontram-se a frequentar o ensino superior.  

 

Em relação à estrutura do questionário, após questões relativas a dados sócio-demográficos, 

as primeiras questões contribuíam para diagnosticar a notoriedade da marca. Para isso, foi 

utilizada a técnica de conhecimento assistido (Kapferer, 1994): mostrava-se a sigla da CIMBSE 

misturada com siglas de outras CIMs, para questionar qual delas remetia para “Comunidade 

Intermunicipal”. Com a técnica de conhecimento espontâneo (Kapferer, 1994), era apresentada 

uma imagem da logomarca da CIMBSE e, a seguir, a imagem da marca e o nome da 

organização, questionando-se as associações feitas pelos inquirido. 

 
Fonte: Cimbse.pt 

 

A secção seguinte do questionário era composta por questões direcionadas às atividades e 

projetos da CIMBSE e também sobre os seus objetivos, enquanto instituição pública. O 

respondente podia ainda assinalar, de uma lista de 9 projetos e atividades da CIMBSE, quais 

conhecia (por ex. Projeto aBeirar, Projeto Cultura em Rede). No tópico sobre a satisfação 

dos públicos, acerca de 6 áreas chave de intervenção da organização (por ex., gestão e apoio 

ao transporte na região intermunicipal), cada item estava operacionalizado por escalas tipo 

Likert de 5 pontos, sendo 1 o ponto mais baixo e 5 o mais alto. Na questão relativa às 

expectativas sobre a futura atuação da CIMBSE, recorreu-se à mesma escala para 

diagnosticar, entre nove eixos de ação na região quais os considerados prioritários pelos 

inquiridos (por ex., promoção do turismo ou da cultura). 

 

 

Resultados 

 

1. Acentuado desconhecimento 

Os resultados do inquérito revelam um grave problema de notoriedade da marca CIMBSE 

na região. Mais de 88% não conhece ou conhece apenas de forma vaga a sua logomarca. 

Quando o nome da CIMBSE é adicionado à imagem, esse percentual cai para 68%. 

 



 

Gráfico 1 
Questão sobre marca da CIMBSE sem o nome ou sigla da entidade 

 
 

Quando confrontados diretamente se conhecem a CIMBSE, o alto grau de desconhecimento 

mantém-se. Mais de 64% declararam não conhecer ou conhecer vagamente (gráfico 2). Este 

grau de desconhecimento elevou-se substancialmente quando questionados sobre as 

finalidades da referida organização (gráfico 3). 

 

Gráfico 2 
Questão direta sobre conhecimento da CIMBSE. 

 
 

Gráfico 3 
Questão referente ao conhecimento das finalidades da CIMBSE. 

 
 



 

No entanto, e apesar de um número elevado de pessoas afirmar não conhecer quaisquer 

projetos ou atividades da CIMBSE (gráfico 4), muitas assinalaram na questão seguinte, que 

conheciam ao menos um dos 10 projetos elencados. Por exemplo, das 173 pessoas que 

informaram não conhecer projetos e atividades da CIMBSE, 33 indicam conhecer o “projeto 

SARADO”, um sistema que utiliza câmaras para monitorar possíveis incêndios na região.  

 

A Tabela 1 traz um exemplo dessa discrepância entre respondentes que afirmam não 

conhecer as atividades e projetos da CIMBSE (85,6%): de 172 respondentes que disseram 

não conhecer projetos da CIMBSE, 39 afirmaram conhecer o projeto “Visitas Encenadas”. 

Estes resultados indicam que a população tem conhecimento e que participa em alguns dos 

projetos da CIMBSE, mas que não os associam à marca. Este resultado também pode resultar 

do facto de a divulgação das atividades por parte das próprias Câmaras Municipais impactar 

mais a população do que a que é promovida pela CIMBSE. Um caminho futuro de 

investigação pertinente. 

 

Gráfico 4 
 

 

 

Tabela  1 

Conhece o Visitas Encenadas 

 Sim Não  

Conhece 

Atividades Projetos 

Não 39 133 172 

Sim 17 12 29 

Total 56 145 201 
 

O mesmo problema ocorre em relação ao reconhecimento dos representantes da entidade. 

Um total de 155 afirmaram não conhecer o atual presidente e ex-presidentes da entidade. No 

entanto, quando são listados os nomes, parte desses respondentes afirmaram conhecer ao 



 

menos 1 dos quatro presidentes de câmara, que comandaram a CIMBSE. A Tabela 2 mostra 

os dados sobre Vítor Pereira, atual presidente da Câmara da Covilhã e primeiro presidente 

da CIMBSE, e, na Tabela 3, os dados sobre Luís Tadeu, o atual presidente. 

Tabela  2 

Conhece o pres. de Câmara Vítor Pereira 

 

Vítor Pereira 

Total Sim Não 

Conhece algum 

presidente da CIMBSE? 

Sim 24 23 47 

Não 65 90 155 

Total 89 113 202 

 

Tabela  3 

Conhece o pres. de Câmara Luís Tadeu 

 

Luís Tadeu 

Total Sim Não 

Conhece algum 

presidente da CIMBSE? 

Sim 17 30 47 

Não 10 145 155 

Total 27 175 202 

 

 
2. Educação, Infraestrutura Social e Saúde apontados como eixos prioritários 

 

Dada a elevada percentagem de inquiridos que afirmam desconhecer a organização, não foi 

possível testar a avaliação feita pelos cidadãos à atuação da CIMBSE no território. A maioria 

dos respondentes marcou a opção neutra, quando questionados sobre a sua perceção em 

relação aos diferentes eixos de atuação da CIM em análise.  

 

É, no entanto, pertinente analisar os resultados da última secção do inquérito, onde se 

registou, numa escala de 1 a 5, qual o grau de prioridade que a CIMBSE deveria dedicar a 

nove áreas de atuação no território. Na definição destas áreas recorreu-se a informação 

disponibilizada nos documentos públicos da própria entidade. Sem surpresa, as menções à 

melhoria dos serviços básicos oferecidos aos cidadãos foram as que receberem melhores 

notas por parte dos inquiridos, e nesta ordem: 1º Educação; 2º Saúde e Infraestrutura Social.  

 

Como se pode observar no quadro a seguir, as atividades voltadas para o desenvolvimento 

económico e proteção dos recursos naturais, como empreendedorismo, formação 

profissional e ordenamento das áreas naturais, ficaram nas posições intermédias, seguidos da 



 

Cultura e Turismo. Por fim, a população aponta a Modernização da Administração Pública 

como sendo o eixo futuro de atuação como menos prioritário. 

 

Ressalte-se, novamente, que as respostas a esta questão permitem diagnosticar preocupações 

gerais da população sobre a qualidade de vida nas suas regiões, mais do que a opinião sobre 

quais os eixo prioritário da CIMBSE, dado o elevado nível de desconhecimento da entidade 

por parte dos inquiridos. 

 

Tabela 4 
Ações que devem ser prioritárias 

 N Média 

Educação 202 4,30 

Saúde e Social 202 4,26 

Empreendedorismo 201 4,11 

Transportes Intermunicipal 201 4,10 

Áreas Naturais 202 4,10 

Formação 202 4,10 

Cultura 201 4,04 

Turismo 202 3,91 

Modernização ADM Pública 202 3,44 

N válido (de lista) 199  

 
    

Conclusão 

A principal conclusão deste estudo é a confirmação do alto desconhecimento da CIMBSE 

junto aos seus públicos, conforme fora já indicado como previsível nas entrevistas com os 

jornalistas locais (ver relatório 2). Este fator mostra-se como ponto crítico para o 

cumprimento dos objetivos organizacionais da CIMBSE, enquanto instituição pública. A 

comunicação pública tem duas dimensões complementares (Lemos, 2021): democrática, ou 

seja, centrada nos cidadãos e estratégica, centrada nas instituições. Portanto, o 

desconhecimento sobre a CIMBSE ou qualquer outra CIM, irá contribuir para a diminuição 

da participação informada dos cidadãos na vida democrática, além de afetar a legitimação da 

própria instituição no espaço público. 

 

Também é relevante o dado de que mais de 85% dos respondentes afirmar não conhecer 

qualquer projeto ou atividade da CIMBSE, ainda que, após lerem uma lista das suas ações, 



 

alguns já conhecerem pelo menos uma das suas atividades. Ou seja, os projetos não são 

associados à CIMBSE, indicando problemas ou fragilidades na comunicação pública dessas 

mesmas atividades. O mesmo acontece com o presidente e ex-presidentes da CIMBSE, que 

são pouco associados à entidade, mas sim como presidentes das Câmaras dos seus respetivos 

concelhos. 

 

Por fim, a indicação das prioridades por parte dos respondentes é um indicador interessante 

das preocupações mais prementes da população residente na área de atuação da CIMBSE. 

O seu feedback pode servir de fundamento na construção de novas estratégias de 

comunicação da organização, pois fornece elementos para o aperfeiçoamento da 

comunicação sobre as importantes áreas de atuação da CIM no território. Ou seja, sobre a 

forma como promovem a cooperação territorial dos municípios associados ao permitirem a 

resolução de problemas comuns e a gestão de recursos de forma transmunicipal. 
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