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QUESTIONÁRIO À COMUNIDADE – Empresas 

- 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 EMPRESA: 

1. Empresa: __________________________________________________________________________________________ 

2. Tipo de Actividade Económica: _______________________________________________________________________ 

3. Dimensão da Empresa (Nº de Trabalhadores): ___________________________________________________________ 

4. Cargo/Papel na Empresa a que pertence: _______________________________________________________________ 

5. Freguesia em que está localizada: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Relatório Brundtland, Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1987 
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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 pontos fortes 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.  

 

 

INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (assinale com uma cruz a resposta mais adequada) 

Na sua empresa, considera importante a integração de preocupações ambientais/ sociais na definição da estratégia/ missão? 

 Absolutamente  Pouco  Indiferente  Muito  Completamente  

 

Como são integradas as preocupações ambientais/ sociais na definição da estratégia/ missão empresarial 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

As políticas ambientais na sua empresa são…. (escolha apenas 1 resposta)  

1.  Um constrangimento  

2.  Políticas sem impacto na actividade   

3.  Criticas para o negócio   

4.  Uma oportunidade de inovação   

5.  Não sei/ Não quer responder   

6.  Outro (especifique)  
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Das actividades mencionadas, quais são as que considera mais importantes para a melhoria do desempenho ambiental 

da sua empresa (escolha 5 actividades)? 

1.  Redução do consumo de energia   

2.  Redução da quantidade de matérias-primas utilizadas  

3.  Redução da ocupação de terrenos  

4.  Aumento de disponibilidade de recursos naturais convencionais  

5.  Aumento da disponibilidade de recursos alternativos  

6.  Redução da poluição sonora  

7.  Redução da poluição visual  

8.  Redução dos efluentes  

9.  Diminuição dos cheiros  

10.  Aumento da reciclagem  

11.  Redução/ Tratamento de resíduos perigosos  

 

Para si, quais são as principais vantagens na implementação de políticas sustentáveis (escolha 6 respostas)?  

1.  Redução/ controlo de custos  

2.  Demonstração pública do compromisso relativo à gestão ambiental  

3.  Melhoria contínua do desempenho ambiental  

4.  Redução dos resíduos e reutilização dos recursos  

5.  Preocupação com o futuro do planeta  

6.  Satisfação de critérios de investimento e melhoria de acesso ao capital  

7.  Manutenção de boas relações públicas com todas as partes interessadas  

8.  Redução de eventuais indemnizações resultantes de incidentes  

9.  Melhoria da imagem, notoriedade e aceitação no mercado real e potencial  

10.  Obtenção de seguros mais razoáveis  

11.  Desenvolvimento e partilha de soluções ambientais  

12.  Outro (especifique)  

 

Para si, quais são os principais obstáculos na implementação de políticas sustentáveis (escolha 4 respostas)? 

1.  Custos financeiros elevados  

2.  Falta de Recursos Humanos apropriados/ disponíveis  

3.  Falta de conhecimento/ informação disponível  

4.  Complexidade  

5.  Heterogeneidade entre as empresas do mesmo Grupo/ Cadeia Logística  

6.  Falta de apoio da Gestão de Topo  

7.  Alternativas de produtos/ processos sem qualidade  

8.  Hábitos implementados (resistência à mudança)  

9.  Outro (especifique)  
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Como classifica a sua Empresa em termos de sustentabilidade 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.  Apela à justiça social e económica       

2.  Afirma a igualdade e a equidade de género       

3.  Promove a formação ambiental dos Recursos Humanos       

4.  Assume preocupações de resíduos e reutilização de recursos       

5.  Demonstra publicamente o compromisso relativo à gestão ambiental       

6.  Promove a melhoria contínua do desempenho ambiental       

7.  Desenvolvimento de produtos com preocupações ambientais       

 

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

