Agenda 21 Local

Questionário aos stakeholders locais

Este questionário faz parte do diagnóstico do quadro de referência
ambiental e de ordenamento do território no município de Carregal do
Sal.
Procuram-se fundamentar as estratégias de desenvolvimento
sustentável e criar as bases para a formulação de uma Agenda 21 Local.
O seu contributo é fundamental para melhorar a qualidade de vida
no município.
Este instrumento de análise é aplicado de forma direta aos
stakeholders locais e é composto por 1 pergunta aberta e 11 perguntas
fechadas com escalas de avaliação Likert, prevendo-se um tempo de
resposta de 30 minutos.
As repostas são confidenciais e tratadas de forma anónima.

Data:___________________N.º do questionário:_____________________

Entidades Promotoras:
1

Agenda 21 Local
1. Como vê o município de Carregal do Sal? Assinale as quatro opções que considera
mais adequadas.
É um município bonito
É um município com boa gente
É um município com bom ambiente
É um município tranquilo
É um município rico
É um município solidário
É um município seguro
É um município com boa qualidade de vida
É um município com boas oportunidades
É um município com bons serviços

2. Do ponto de vista ambiental quais são os principais problemas que afetam o
município de Carregal do Sal? Assinale os que considera presentes.
1. O abandono rural
2. A perda de biodiversidade
3. O desordenamento urbano
4. A baixa qualidade de água para o abastecimento público
5. A pouca quantidade de água para o abastecimento público
6. A pouca quantidade de água para a agricultura
7. A baixa qualidade do ar
8. A deficiente recolha e tratamento dos resíduos sólidos
9. O deficiente tratamento das águas residuais
10. A deficiente limpeza dos espaços públicos e tratamento de jardins
11. Os incêndios florestais
12. A poluição das linhas de água
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3. Do ponto de vista social quais são os principais problemas que afetam o
município de Carregal do Sal? Assinale os que considera presentes.
1.

A perda de população

2.

O envelhecimento da população

3.

A não fixação dos jovens

4.

A baixa qualificação escolar ou profissional da população

5.

Os elevados índices de pobreza

6.

A existência de grupos marginalizados e excluídos socialmente

7.

A deficiente resposta dos serviços de apoio social

8.

A deficiente resposta na área da habitação social

9.

A deficiente resposta dos serviços de saúde

10. A deficiente resposta dos serviços educativos
11. Os elevados índices de criminalidade e insegurança
12. Os elevados índices de violência doméstica
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4. Do ponto de vista económico quais são os principais problemas que afetam o
município de Carregal do Sal? Assinale os que considera presentes.
1.

O afastamento estratégico aos centros de decisão

2.

A maior competitividade dos municípios circundantes

3.

A falta de vias de acesso ou de infraestruturas de comunicação

4.

A falta de uma estratégia de desenvolvimento económico

5.

A falta de apoios ou de incentivos à atividade económica

6.

O baixo associativismo ou de organizações empresariais

7.

A não reconversão dos estabelecimentos comerciais

8.

A não reconversão das atividades industriais

9.

O minifúndio agrícola e florestal

10. O baixo rendimento disponível ou baixo poder de compra
11. Os elevados índices de desemprego
12. A elevada dependência de apoios sociais
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5. Do ponto de vista da governação quais são os principais problemas que afetam o
município de Carregal do Sal? Assinale os que considera presentes.
1.

O deficiente atendimento e burocracia dos serviços da administração e das repartições
públicas

2.

A pouca transparência dos processos administrativos

3.

A deficiente promoção de ações de igualdade de oportunidades

4.

O elevado nível de impostos e taxas municipais

5.

A deficiente prestação dos serviços da administração relacionados com o apoio social

6. A deficiente prestação dos serviços da administração relacionados com a educação
7.

A deficiente prestação dos serviços da administração relacionados com actividades
desportivas e de lazer

8.

A deficiente prestação dos serviços da administração relacionados com o apoio e
promoção de atividades culturais

9.

A deficiente prestação dos serviços da administração relacionados com a gestão
ambiental e de proteção civil

10. A deficiente prestação dos serviços da administração relacionados com conservação de
vias e de outras infraestruturas
11. A reduzida participação dos cidadãos ou das associações nas decisões municipais
12. A deficiente informação aos cidadãos ou das associações nas decisões municipais
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6. Quais lhe parecem ser as ações ou medidas a promover sobre a dinâmica da
população e de apoio social? Numa escala de 1 (muito importante) a 4 (nada
importante), assinale o grau mais adequado.
Muito
Pouco
importante Importante importante

Nada
importante NS/NR

1.

Fomentar o aumento da
natalidade.











2.

Fixar os jovens











3.

Fixar população oriunda de
outros municípios ou
estrangeira











4.

Fomentar o regresso e fixação
de emigrantes











5.

Melhorar a formação e
qualificação de jovens e adultos











6.

Melhorar a cobertura e
qualidade dos serviços de apoio
a idosos











7.

Melhorar a cobertura e
qualidade dos serviços de apoio
a população deficiente











8.

Melhorar a cobertura e
qualidade dos serviços de apoio
a população desfavorecida ou
excluída











Melhorar a cobertura e
qualidade da habitação social











10. Aumentar os efetivos policiais
de segurança e reforço dos
recursos











9.
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7. Quais lhe parecem ser as ações ou medidas a promover sobre questões
ambientais e de proteção civil? Numa escala de 1 (muito importante) a 4 (nada
importante), assinale o grau mais adequado.
Muito
Pouco
importante Importante importante

Nada
importante

NS/NR

1.

Melhorar a qualidade geral do
ambiente e da paisagem











2.

Melhorar a qualidade dos
espaços urbanos











3.

Proteger áreas sensíveis e os
recursos naturais











4.

Melhorar a gestão da água











5.

Melhorar a gestão dos resíduos











6.

Melhorar a eficiência energética
do município











7.

Eliminar focos de poluição com
impacto na saúde pública











8.

Melhorar o conhecimento dos
perigos a que os cidadãos estão
expostos











9.

Melhorar os recursos de
proteção civil para a emergência
e socorro





















10. Criar um gabinete Municipal de
Proteção Civil
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8. Quais lhe parecem ser as opções ou medidas a promover sobre questões
económicas e de governação? Numa escala de 1 (muito importante) a 4 (nada
importante), assinale o grau mais adequado.
Muito
Pouco
importante Importante importante

Nada
importante NS/NR

1.

Desenvolver e apoiar iniciativas
de atração de investimento
externo











2.

Apoiar iniciativas de
revitalização do comércio local











3.

Apoiar iniciativas de
reconversão e investimento
industrial











4.

Apoiar a reconversão dos
parques industriais com lotes
dirigidos a pequenas empresas











5.

Apoiar o associativismo para o
desenvolvimento do sector
agrícola











6.

Desenvolver e apoiar iniciativas
para o sector turístico











7.

Melhorar a sustentabilidade
financeira das políticas
ambientais
Criar um gabinete local de apoio
ao investimento e ao
desenvolvimento estratégico
Criar um gabinete local de apoio
administrativo e fiscal aos
cidadãos









































8.

9.

10. Criar um gabinete local de
promoção dos valores
ambientais e da ética na
governação
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9. Quais lhe parecem ser as ações ou medidas a promover sobre questões de
educação e cultura? Numa escala de 1 (muito importante) a 4 (nada importante),
assinale o grau mais adequado.
Muito
importante

Importante

Pouco
importante

Nada
importante NS/NR

1.

Melhorar a qualidade dos
serviços de educação préescolar











2.

Melhorar a qualidade dos
serviços de educação escolar











3.

Melhorar a oferta e qualidade
da formação profissional











4.

Apoiar os alunos a frequentar
os diferentes níveis de ensino











5.

Requalificar os equipamentos
escolares











6.

Melhorar a cobertura e
qualidade dos recintos
desportivos











7.

Apoiar associações e entidades
locais de divulgação cultural











8.

Melhorar a qualidade dos
equipamentos de divulgação
cultural











Criar novas atividades e
eventos de divulgação cultural











10. Desenvolver estratégias de
promoção da identidade e dos
valores locais











9.

Entidades Promotoras:
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10. Classifique e hierarquize os seguintes projetos ou ações de desenvolvimento
imediato. Utilize uma escala do 1 (mais importante) ao 12 (menos importante).

1.

Revisão do Plano Diretor Municipal

2.

Requalificação ambiental e desenvolvimento turístico das margens do rio Dão

3.

Requalificação ambiental e desenvolvimento turístico das margens do rio Mondego

4.

Criação de um Gabinete de Apoio ao Munícipe

5.

Criação da “Casa e Site do Emigrante” enquanto ponto de ligação e informação às
comunidades que vivem fora do município

6.

Criação do Conselho Consultivo Estratégico Municipal com as forças vivas do município para
apoio às decisões municipais

7.

Criação de um modelo de orçamento participativo municipal

8.

Criação de uma Associação de Desenvolvimento Agrícola e Florestal

9.

Dinamização de roteiros turísticos valorizando o património natural e edificado

10. Dinamização de ações culturais com recriação de vivências históricas e de tradições locais

11. Promoção do legado histórico e ético de Aristides de Sousa Mendes

12. Criação de um grande evento económico e cultural visando a promoção dos recursos e
valores locais

Entidades Promotoras:
10

Agenda 21 Local
11. Se não listado na pergunta 10, indique outros projetos ou ações de
desenvolvimento que considere muito importantes para o município.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

12. Após a resposta a este questionário classifique na escala de 1 (Muito Bem) a 4
(Nada Bem) o grau de adequação deste à realidade do município.
Muito Bem

Bem

Pouco Bem

Nada Bem

NS/NR











O questionário representa a realidade
e problemas do município

Obrigado pela colaboração.
Se considerar necessário dê sugestões:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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