Caro/a Munícipe,
De forma a melhorar o processo de gestão participada pedimos, uma vez mais, o seu contributo na avaliação e na
apresentação de sugestões que nos permitam qualificar ainda mais este percurso de participação e cidadania. Este
questionário é de natureza confidencial. Entregue o seu questionário até ao próximo dia 15 de novembro.
1. Participação no Eu Participo
1.1. Participou na 1ª edição do Eu Participo de 2017 realizada em abril?
Sim

Não

2. Contributos para a melhoria dos processos de participação pública
2.1. Avalie o Eu Participo relativamente aos aspetos abaixo referidos, considerando a escala:
1 – Nada satisfeito; 2 – Pouco satisfeito; 3 – Satisfeito; 4 – Muito satisfeito.
1

2

3

4

Objetivos
Ciclo anual (calendarização)
Modelo das Assembleias
Inquéritos
Disponibilização de material de apoio sobre o processo
Apresentação dos relatórios da participação
Imagem gráfica do processo
2.2. Indique o que considera fundamental num processo de participação pública:

3. Áreas de Intervenção Municipal Prioritárias
3.1. Em abril, as três áreas de intervenção prioritária escolhidas pelos/as munícipes foram a Rede águas Residuais, a
Rede Viária, e a Recolha e Tratamento de Resíduos. Concorda com a prioridade atribuída a estas áreas?
Sim

Em parte

Não

3.2. Se respondeu não ou em parte, assinale até 3 áreas de intervenção municipal que considera prioritárias:
Educação
Cultura e Desporto
Ação Social
Gestão/ Planeamento do Território
Rede Viária e Sinalização de Trânsito
Abastecimento de Água
Proteção Civil
Recolha e Tratamento de Resíduos

Desenvolvimento Económico
Rede de Esgotos
Criação e Conservação de Espaços Verdes
Conservação do Património
Turismo
Juventude
Outra
Qual: ______________________________
Vire a página s.f.f.

4. Prioridades de investimento
Leia com atenção as obras/ ações que elencámos para esta freguesia e que constam na documentação distribuída
juntamente com este questionário.
4.1. Indique a freguesia sobre a qual incidem as suas propostas:
Marateca

Palmela

Pinhal Novo

Poceirão

Quinta do Anjo

4.2. Preencha com a letra que identifica a proposta, por ordem de prioridade, as três obras/ ações que considera mais
importantes para a sua freguesia:
Primeira prioridade:

Segunda prioridade:

Proposta

Terceira prioridade:

Proposta

Proposta

5 Caracterização
5.1. Idade:

5.2. Género:

Até 19 anos
20-29 anos

30-39 anos
40-49 anos

Feminino

Masculino

5.3. Grau de escolaridade:
(último grau completo)

5.4. Freguesia de residência:

50-59 anos
60-69 anos

Sem escolaridade
1º Ciclo Ens. Básico (4º ano)
2º Ciclo Ens. Básico (6º ano)
3º Ciclo Ens. Básico (9º ano)
Marateca
Palmela
Pinhal Novo

70 ou mais anos

Ens. Secundário ou equivalente (12º ano)
Ens. Superior (bacharelato ou licenciatura)
Outro
Qual: _____________________________

Poceirão
Quinta do Anjo
Fora do concelho

Se sim, indique concelho: ____________

5.5. Localidade/ bairro de residência: ________________________________________________________________

A Câmara Municipal de Palmela agradece a sua participação!

