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Programa Bairros Saudáveis – Draft de questionário para consulta pública 

 

O Programa Bairros Saudáveis é um programa de natureza participativao que financia 

projectos para melhorar as condições de vida em territórios cujos moradores tenham pelo 

menos três dos seguintes problemas:  

• Más condições de habitação 

• Rendimentos baixos 

• Crianças ou jovens com pouco acesso ao ensino 

• Situações de isolamento ou abandono 

• Risco elevado de doença grave em caso de COVID -19 (idade, doenças crónicas, etc.) 

• Difícil acesso à saúde, incluindo medicação 

• Crianças não vacinadas 

Este questionário destina-se a recolher a opinião dos cidadãos sobre as regras do programa e 

sobre a identificação de territórios naquelas condições, que possam vir a candidatar-se aos 

apoios do Programa. 

O questionário é anónimo e as respostas serão tidas em conta na consulta pública a decorrer 

entre … e …. 

Identificação de territórios 

1. Reside, trabalha ou conhece algum território, bairro ou zona em que se verifiquem 

situações como as acima indicadas? 

o Sim 

o Não 

Se respondeu sim à pergunta anterior: 

1 A - Ajude-nos a localizar esse território, bairro ou zona. Escolha uma das seguintes duas 

opções: 

o Localize no mapa  

o Indique o concelho e freguesia 

1B - Indique também, se possível, o nome como o território é conhecido, ou uma morada 

que faça parte do mesmo 

_____________________________________________________________________________ 

 

Se quiser indicar outro território, bairro ou zona, volte à questão 1 A 

Se respondeu não à pergunta 1, passe à secção seguinte. 

 

 Opinião sobre o Programa e as suas regras  
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2. O Programa dirige-se a territórios, bairros ou zonas em que se verificam alguns dos problemas 

acima indicados.  

Pontue cada uma das seguintes afirmações de acordo com a opção que mais se aproxima da sua 

opinião (0 – não concordo/nada relevante; 1 – concordo, mas pouco/pouco relevante; 2 – 

concordo bastante/bastante relevante; 3 – concordo completamente/totalmente relevante)  

2 A. As condições de vida de uma comunidade têm impacto na saúde das pessoas que a 

compõem 

2 B. O direito à saúde pressupõe o direito a condições dignas de bem-estar e qualidade de vida 

2 C. A habitação adequada é fundamental na protecção da saúde 

2 D. Quem tem rendimentos baixos ou precários tem pior saúde 

2 E. Situações de isolamento e abandono contribuem para má qualidade de vida 

2 F. Baixa escolaridade diminui as oportunidades de saúde e bem-estar 

2 G. Pouca mobilidade ou falta de transportes afectam negativamente as condições de vida 

2 H. Pessoas indocumentadas correm mais riscos de saúde 

 

3. As candidaturas de projectos ao Programa são apresentadas por parcerias locais e são 

avaliadas por um júri independente. 

Pontue cada uma das seguintes afirmações de acordo com a opção que mais se aproxima da sua 

opinião (0 – não concordo/nada relevante; 1 – concordo, mas pouco/pouco relevante; 2 – 

concordo bastante/bastante relevante; 3 – concordo completamente/totalmente relevante)(0 – 

não concordo; 1 – pouco relevante; 2 – bastante relevante; 3 – concordo completamente). 

3 A – Devem ser mais valorizados os projectos cujos resultados esperados dêem resposta 

concreta a problemas da comunidade local 

3 B – Devem ser mais valorizados os projectos que envolvem a participação dos moradores e da 

comunidade local  

3 C – Devem ser mais valorizados os projectos com maior coerência entre o diagnóstico, os 

objetivos, a exequibilidade e a qualidade  

3 D – Devem ser mais valorizados os projectos mais originais 

3 D – Devem ser mais valorizados os projectos cujos resultados esperados possam ter 

continuidade para além da duração do projeto ou servir de ponto de partida para novas 

iniciativas  

3 E – Devem ser mais valorizados os projectos que sejam mais sustentáveis em termos 

ambientais, económicos e sociais 

3 F – Devem ser mais valorizados os projectos que envolvam serviços ou autoridades de saúde 

locais. 
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4. As candidaturas são apresentadas por parcerias locais, que podem ser formadas por 

associações, organizações de moradores, coletividades, organizações não governamentais, IPSS, 

cooperativas ou outras entidades da economia social e que podem agregar grupos ou 

movimentos de cidadãos, ainda que não formalmente constituídos. 

Das duas afirmações em abaixo, escolha aquela com que mais concorda: 

4 A – As entidades que formam as parcerias locais têm de estar directamente ligadas ao 

território a que a candidatura se destina 

ou 

4 B – As entidades que formam as parcerias locais não têm de estar directamente ligadas ao 

território a que a candidatura se destina, mas devem ter objectivos convergentes com os 

propostos no projecto candidatado.  

Obrigada pela sua participação. 

Se deseja pronunciar-se sobre o Programa ou sobre o seu Regulamento pode consultar a 

documentação em consulta pública em (link para o site) e enviar o seu contributo para (mail da 

consulta pública). 

 

 

 

 

 

 


