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QUESTIONÁRIO À COMUNIDADE – JUNTAS DE FREGUESIA 

- Agenda 21 Local Lousã - 

A Agenda 21 Local da Lousã corresponde a um processo participativo, dinâmico e multi-sectorial que pretende assegurar a 

responsabilização e mobilização de todos os cidadãos e entidades na gestão partilhada do desenvolvimento sustentável do 

Concelho.  

Por desenvolvimento sustentável entende-se «o desenvolvimento que satisfaz as necessidades actuais sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras para satisfazerem as suas próprias necessidades.»1. Alcançar o desenvolvimento sustentável 

significa alcançar o equilíbrio entre a preservação dos recursos naturais (sítio onde vivemos), o desenvolvimento económico 

(actividades que exercemos) e a qualidade de vida e justiça social (oportunidades para todos). 

A participação de todos na identificação dos principais problemas e potencialidades é fundamental para definir o Plano de Acção 

da Agenda 21 Local da Lousã. Neste sentido solicita-se que responda às questões que se seguem. 

Partilha o compromisso de um futuro 21! 

 

 
DADOS PESSOAIS (assinale com uma cruz a resposta mais adequada) 
 

1. Freguesia em que reside: ____________________________________________________________________________ 

2. Sexo:  

a. Masculino  

b. Feminino  

3. Idade:  

a. 0-14 anos  

b. 15-24 anos  

c. 25-64 anos  

d. 65 ou mais  

4. Profissão: _________________________________________________________________________________________ 

                                                           
1
 Relatório Brundtland, Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1987 
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5. Escolaridade: 

a. Não sabe ler nem escrever  b. Ensino Secundário (12ºano)  

c. 1º ciclo (4ª classe)  d. Bacharelato/Licenciatura  

e. 2º ciclo (Ciclo preparatório)  f. Pós-Graduação/Mestrado/Doutoramento  

g. 3º ciclo (9º ano)  h. Outro Qual? ________________________  

 

DIAGNÓSTICO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO CONCELHO DA LOUSÃ 

1. Do seu conhecimento do Município da Lousã indique três pontos fortes em matéria de desenvolvimento 

sustentável. 

 

 

 

 

2. Do seu conhecimento do Município da Lousã indique três áreas de melhoria em matéria de desenvolvimento 

sustentável. 

 

 

 

 

3. Identifique três acções a desenvolver no Município da Lousã em matéria de desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 

4. Identifique três palavras-chave que na sua opinião melhor caracterizam/simbolizam o Município da Lousã 

1.  

2.  

3.  
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE (assinale com uma cruz a resposta mais adequada) 

Como classifica a actuação sua Junta de Freguesia nos seguintes indicadores de acordo com a seguinte classificação: 1: 

Muito Mau; 2: Mau; 3: Razoável; 4:Bom; 5: Muito Bom. Apresente, se considerar necessárias acções de melhoria. 

Nº INDICADOR 1 2 3 4 5 Acção de Melhoria 

1.  Incentiva a participação cívica/política       

2.  Apela à justiça social e económica       

3.  É permeável às mudanças       

4.  Afirma a igualdade e a equidade de género       

5.  
Promove projectos vocacionados para a mudança de 
comportamentos, através da sensibilização e educação ambiental, 
dirigidos a diversos públicos-alvo 

     
 

6.  Promove a Formação ambiental dos Recursos Humanos       

7.  Assume preocupações com os resíduos e reutilização de recursos       

8.  
Demonstra publicamente o compromisso relativo à gestão 
ambiental 

     
 

9.  Promove a melhoria contínua do desempenho ambiental       

 

Como classifica a sua freguesia de acordo com a seguinte classificação: 1: Muito Mau; 2: Mau; 3: Razoável; 4:Bom; 5: Muito 

Bom. Apresente, se considerar necessário acções de melhoria. 

 Nº INDICADOR 1 2 3 4 5 Acção de Melhoria 

1.  Paisagem       

2.  Eficiência Energética        

3.  
Limpeza urbana (caixotes do lixo, papeleiras e 
vidrões) 

     
 

4.  Qualidade de vida       

5.  Património       

6.  Criminalidade       

7.  Rede de serviços e equipamentos sociais       

8.  Apoio à 3ª Idade       

9.  Estrutura da Rede Viária e fragmentação do território       

10.  Transportes colectivos       

11.  Acessibilidades para pessoas com deficiências       

12.  Segurança       

13.  Auto-estima das comunidades        

14.  Desigualdade na distribuição de rendimentos       

15.  Projecção da imagem no exterior       

16.  Animação, eventos e festas        

17.  Produtos locais e gastronomia       

18.  Qualidade do ar       

19.  Infra-estruturas Básicas (saneamento, água)       
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Quais as actividades económicas que considera prioritárias para o desenvolvimento da sua freguesia  (indique por ordem 

decrescente de importância). 

Nº INDICADOR Ordem de Importância 

1.  Agricultura e Pecuária   

2.  Indústria extractiva   

3.  Comércio  

4.  Actividades Financeiras  

5.  Turismo  

6.  Construção  

7.  Transportes e Comunicações  

8.  Indústria Transformadora  

9.  Actividades imobiliárias e Serviços de Empresas   

 

Qual a importância que atribui às possíveis intervenções a realizar na sua Freguesia de acordo com a seguinte classificação: 

1: Nada Importante; 2: Pouco Importante; 3: Razoável; 4:Importante; 5: Muito Importante. Apresente, se considerar necessário 

acções de melhoria. 

Nº INDICADOR 1 2 3 4 5 Acção de Melhoria 

1.  Construção/melhoria de escolas        

2.  Construção/melhoria de lares e centros de dia        

3.  Construção/melhoria de centros de saúde        

4.  Construção/melhoria de cemitérios        

5.  Construção/melhoria de habitação social        

 

Como avalia a actuação da Junta de Freguesia em termos de sustentabilidade de acordo com a seguinte classificação: 1: 

Muito Mau; 2: Mau; 3: Razoável; 4:Bom; 5: Muito Bom.  

Nº INDICADOR 1 2 3 4 5 

1.  Participa com frequência nas actividades sócio-culturais do Município      

2.  Utiliza o seu direito de participação eleitoral      

3.  Lê revistas, jornais com frequência      

4.  A sua residência é energeticamente eficiente       

5.  Costuma comprar produtos de baixo consumo de energia      

6.  Prefere comprar “produtos ecológicos”      

7.  Consome muita água      

8.  
Procura reduzir a produção de resíduos? (por exemplo: evita produtos com muita embalagem, reutiliza o 
papel, evita os sacos de plástico, etc.) 

     

9.  Costuma triar o lixo e colocá-lo no ecoponto para ser reciclado      

10.  Procura comprar alimentos produzidos localmente      

11.  Anda frequentemente a pé / bicicleta       

12.  Viaja muito de carro      

13.  Age com responsabilidade no presente, sem negligenciar as necessidades das gerações futuras      

14.  Aceita a diferença      
 
 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 
NÃO DEIXE DE VISITAR E COLABORAR NA PÁGINA WEB www.cimpin.pt/agenda21  

Os resultados deste inquérito são confidenciais e destinam-se à elaboração do Plano de Acção a realizar pela SPI, 

 instrumento essencial para implementação da Agenda 21 Local. 

http://www.cimpin.pt/agenda21

