
Todos somos discípulos missionários 
em saída >>
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Pode aceder 
clicando neste link:

https://asambleaeclesial.lat/escucha/

https://asambleaeclesial.lat/escucha/
https://asambleaeclesial.lat/escucha/ 
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Uma vez entrado no link 
indicado, o sistema será 
aberto e ao clicar no 
botão Registrese Aqui 
poderá registar-se para 
aceder ao sistema.   

Depois de clicar na 
opção “Registrese Aqui”, 
o sistema exibe 
o formulário

Os campos com um asterisco (*), são 
campos obrigatórios, nos quais deve 

completar essa informação.
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Quando completar as informações 
solicitadas, pressione o botão salvar e 
terá acesso com o seu e-mail e a senha 

introduzida neste formulário.
Após o registo, a primeira vez entrará 

diretamente na plataforma. A partir da segunda 
sessão, tem de ingressar, indicando na caixa 
“Usuario” o e-mail e na caixa “Clave”, digite a 
senha introduzida no formulário de registo, 

depois clique o botão iniciar sessão
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Se não se lembrar da sua senha, 
deve aceder à opção “Esqueci mi-
nha senha”

Quando clicar a opção “Esqueci minha senha”, o 
sistema vai lhe pedir para selecionar o “Tipo de 
Acesso”, onde deve selecionar a opção Usuario, 
depois deve introduzir o seu e-mail e clicar o botão 
recuperar senha. 

Ao clicar, recuperar senha o sistema mostrará a 
seguinte mensagem: A nova senha para aceder ao 
sistema foi enviada para o e-mail registado. 
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Receberá uma mensagem 
no seu e-mail, onde a nova 

senha é indicada.

Se desejar alterar a senha, 
uma vez iniciada a sessão, no 

menu principal, opção meu 
perfil, existe o botão 

de alteração de senha.
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Ao entrar no sistema, serão exibidos 
os seguintes ícones:

• Participação Pessoal: O inquérito de participação pessoal que está ativo 
é exibido.

• Participação em grupo: O inquérito de participação em grupo ativo será 
exibido.

• Fóruns Temáticos: Esta opção irá listar os fóruns ativos.
• Pesquisas: Ao clicar este botão, poderá ver os outros inquéritos que 

estão disponíveis.
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Participação pessoal:

Quando entrar na opção Participação 
Pessoal, verá esta tela: 
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No âmbito do inquérito, pode responder 
às perguntas que desejar e na pasta 
documentos pode partilhar arquivos 
com materiais complementares. Por 
exemplo: documentos, projetos, 
experiências, vídeos, memes, 
fotografias, ilustrações, etc.

Para anexar um documento: insira a sua 
descrição, clique o botão “Examinar...” 

e escolha o arquivo que deseja 
carregar. Finalmente pressione o botão 
salvar documento  O sistema adicionará 

o documento selecionado à lista, e vai 
lhe dar a possibilidade de o apagar ou 

descarregar arquivo. 

Quando terminar de carregar os documentos, selecione a pasta enquete

O sistema mostra as respostas que introduziu. No final, pode escolher entre os botões manter ou manter e 
enviar. 

O primeiro permite-lhe regressar para completar e modificar o seu inquérito noutro momento ou data. O 
segundo botão envia o inquérito e já não se pode editá-lo.
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Participação em grupo:

Ao clicar na opção Participação de Grupo, o sistema 
exibe o inquérito ativo deste tipo. 

Dentro do inquérito, pode introduzir as 
respostas acordadas com o seu grupo 
e depois ir para a pasta participan-
tes para adicionar as pessoas cujas 
opiniões foram construídas para este 
inquérito de grupo. 

Dentro desta opção, pode entrar tanto 
pessoas que já estão registadas como 
pessoas que não estão registadas no 
sistema.
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Para adicionar pessoas já registadas no sistema, clique no botão adicionar participante já inscrito
 e o sistema exibirá campos de pesquisa por: e-mail ou número de telefone. Ao introduzir os critérios 

de pesquisa, deve clicar o botão de pesquisa de participante
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O sistema lista as pessoas que correspondem aos critérios 
de pesquisa, depois é necessário selecionar a pessoa 
e clicar o botão participante de registro

A pessoa selecionada vai para 
a lista seguinte:
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Se as pessoas a acrescentar não estiverem registadas no sistema, clicar o botão adicionar participante
não  registrado localizado na lista de participantes não registados. Ao clicar no botão o sistema cria uma 

linha na lista, solicitando os dados; Nome, Apelido, E-mail, Telefone, Sexo, Data de nascimento, 
País e Tipo de usuário.

Na coluna Tipo de Usuário existem duas opções:
Usuário: Se a pessoa quiser continuar participando na plataforma.
Visitante: Se a pessoa só quiser participar neste inquérito. 

Se quiser acrescentar mais pessoas, deve clicar novamente o botão agregar participante não 
inscrito e repetir o procedimento. Depois de ter entrado todos os participantes, deve clicar o 

botão participante de registro 
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Depois de adicionar os participantes no inquérito, pode adicionar documentos selecionando a pasta documentos  
e assim complementar a resposta do grupo ou da comunidade. Por exemplo: documentos, projetos, experiências, 
vídeos, memes, fotografias, ilustrações, entre outros.

Para anexar um documento: insira a sua descrição, prima o botão “Examinar...” e escolha o arquivo 
que deseja carregar. Finalmente pressione o botão salvar documento

O sistema adicionará o documento selecionado à lista, e vai lhe dar a possibilidade de apagar 
ou descarregar o documento. 

Quando terminar de carregar os documentos, 
selecione a pasta enquete

O sistema mostra as respostas que introduziu. No 
final, pode escolher entre os botões manter ou 
manter e enviar. 

O primeiro permite-lhe regressar para completar 
e modificar o seu inquérito noutro momento ou 
data. O segundo botão envia o inquérito e já não 
se pode editá-lo.
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Inquéritos

Se desejar participar em outros inquéritos,
pode entrar na opção Inquéritos.

A lista mostra todos os inquéritos disponíveis para o usuário que entrou no 
sistema. Para participar num deles deve clicar o botão    e seguir os mesmos 
passos indicados para a Participação Pessoal ou Participação em Grupo. 
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Fóruns Temáticos:
Quando se clica na opção Fóruns Temáticos, o sistema exibe os 
fóruns onde o usuário pode participar.

 Clique o botão participe do fórum, que se encontra 
na parte inferior direita do que lhe interessa.

Ao clicar no botão indicado acima, o sistema exibe as informações do 
fórum e os comentários que os usuários tenham feito. 
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Nome do utilizador que criou o fórum. 

Data e hora da criação e país onde se encontra o utilizador 

que criou o fórum.

Cabeçalho ou título do fórum.

Possíveis reacções e informações do fórum:

Clique se gostou da resposta ou comentário para o fórum.

Clique se não gostou da resposta ou comentário do fórum.

Clique se não entendeu as informações do fórum.

indica as etiquetas (classificações) atribuídas ao fórum

indica o número de comentários não lidos dentro do fórum.

indica o número de comentários já lidos.

1

2

3

4 
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Selecionar o botão comente para escrever uma resposta ao fórum. Quando clicar, o sistema exibe 
uma janela onde se pode introduzir um comentário e anexar um arquivo suplementar (usando o botão 
selecionar arquivo). Para publicar o comentário, deve clicar o botão 

Se um comentário tiver anexos, clique este botão para os descarregar.

O botão comente  permite-lhe fazer um comentário em resposta a um post feito por outro utilizador. 
Quando o pressiona, o sistema exibe uma janela onde pode introduzir a sua opinião e anexar um arquivo 
adicional (usando o botão selecionar arquivo). Para publicar o comentário, deve clicar o botão gravar 
comentário
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