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Anexo 
 

Questionário enviado aos inquiridos  
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INQUÉRITO ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS 

sobre a participação dos cidadãos na tomada de decisões 
 
O presente inquérito faz parte de uma pesquisa para a Tese de Mestrado de Administração Pública, da Universidade do Minho. O 
objectivo é recensear e compreender as formas e a influência da participação dos cidadãos na tomada de decisões nas câmaras 
municipais portuguesas. Os resultados da pesquisa serão tratados global e anonimamente mas se pretender receber uma cópia dos 
resultados, insira por favor, um cartão de visita no envelope com o questionário preenchido. Desde já, agradeço a sua colaboração. 

Não hesite em pedir os esclarecimentos necessários 
Arnaldo Ribeiro (96 452 77 71 ou arnaldojoaquim@hotmail.com) 

Não há respostas certas ou erradas, bastando colocar uma cruz na que corresponde à sua opinião. 
Quando se referem decisões, entenda-se as relativas a projectos de grande incidência sobre a comunidade 
como um todo: decisões de ordem estratégica, grandes investimentos do município, por exemplo.  

 
Para além da expressão eleitoral, os cidadãos participam nas grandes decisões do Município. 
 
1 – Esta participação é feita sobretudo (uma resposta só) 
  a) De forma individual  b) de forma colectiva     c) não sei    
 
2 – A participação de forma individual é concretizada através de 
        (atribua o número 5 ao item mais importante, 4 ao item de importância seguinte, etc.) 

a) Entrevista  pessoal      b) Artigo de imprensa   
c) Carta        d) Correio electrónico  
e) Outro     Qual ? ________________________________________ 

 
3 – A participação de forma colectiva, é atingida através de  
        (atribua o número 5 ao item mais importante, 4 ao item de importância seguinte, etc.) 

a) Entrevista       b) Manifestação     
c) Carta        d) abaixo assinado   
e) Artigo de imprensa    f) Outro – Qual ?    

______________________________ 
 
4 – Na sua opinião, quem é que o cidadão procura contactar mais?  
      a )  Presidente da Câmara    

b)  Vereadores             
c) Funcionários            
d) Outro     Quem ? ______________________________ 

 
 
5 – As intervenções dos munícipes nas reuniões do executivo são  
       a) Frequentes     b) Escassas  c) Inexistentes   
 
 
6 – Estas intervenções dizem respeito a problemas de ordem  
  a) Pessoal      b) Colectiva     c) Não sei     
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7 – Que organizações exercem mais a participação? 
      (atribua o número 5 ao item mais importante, 4 ao item de importância seguinte, etc.) 

 
8 – Qual é a influência desta participação  nas decisões? 
  a) Baixa    b) Média    c) Elevada    
 
9 – Qual a regularidade dessa participação? 
  a) Escassa     b) Média    c) Alta    
 
10 – Que estrato social é mais participativo? 
  a) Estrato baixo    b) Estrato médio    c) Estrato alto    
 
11 – Considera que este estrato social tem efectivamente influência nas decisões? 
  a) Sim    b) Por vezes     c) Não    
 
12 – Os diversos projectos ou estratégias colectivos são discutidos publicamente? 
  a) Sempre     b) Por vezes      c) Nunca    
 
13 – Na discussão dos projectos municipais, quem é que o líder do município consulta mais? 
  a) Vereadores           b) Cidadãos      c) Funcionários    
  d) Organizações      e) Outro       Quem ?__________________ 
 
14 – A informação recolhida durante a campanha eleitoral integra a agenda política? 
  a) Sim        b) Não     c) Só em parte   
 
15 – Quando os cidadãos contactam os funcionários municipais  para influenciar 
decisões, considera que o conseguem ? 
  a) Sempre       b) Por vezes     c)   Nunca  
 
             
16 – Os cidadãos  participam através de organizações reivindicativas? 
  a) Sempre      b) Por vezes    c)   Nunca   
 
 
 
 

 

     a) Associações de solidariedade     
 
b) Sindicatos                             

     c) Partidos políticos                       
     e) Associações desportivas            
     g) Organizações escolares             
     i) Associações étnicas                   
     k) Assoc. artísticas e culturais       
    m) Outro grupo  Qual? 
         _________________________ 
 

d) Associações juvenis              
f) Clubes de lazer                 
h) Associações  agrícolas          
j) Igrejas e assoc.  religiosas      
l) Grupos informais                   
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17 – Que tipo de iniciativas são desenvolvidas para aumentar a participação dos cidadãos?    
         (atribua o número 5 ao item mais importante, 4 ao item de importância seguinte, etc.) 

a) Através de órgãos consultivos próprios    (se necessário usar folha solta) 
i. Nome(s) desse(s) órgão(s): 

____________________________________________ 
b) Através da sub-contratação de estudos    
c) Através de outras iniciativas                    
       – Quais ? _______________________________________________ 

 
18 - Para  estabelecer contactos com os cidadãos sobre as políticas do município 
        (atribua o número 5 ao item mais importante, 4 ao item de importância seguinte, etc.) 

a) Organiza  reuniões públicas      
b) Utiliza um órgão de informação  próprio    Periodicidade: ___________ 
c) Utiliza a internet        
d) Utiliza a comunicação social  

1-Imprensa        Periodicidade: _________________ 
     2-Rádio                  Periodicidade: _________________ 
     3-Televisão        Periodicidade: _________________ 

e) Utiliza outro meio        Qual? _______________________________ 
 
19 – Qual é o volume de decisões alteradas em resultado da participação dos cidadãos? 
  a) Baixo     b) Médio     c) Alto    
 
20 - Como é que as decisões políticas importantes são tomadas? 

     a) Com todo o executivo municipal   
b) A solo – pelo Presidente                
c) Em grupo restrito de pessoas do executivo municipal   

     d) Em grupo de pessoas externas ao executivo municipal   
 

21 - Que grupo destas pessoas tem mais influência nas decisões?  
        (atribua o número 5 ao item mais importante, 4 ao item de importância seguinte, etc.) 

  a) Políticos                          b) Técnicos municipais          
c) Dirigentes associativos   d) Cidadãos indiferenciados  
e) Outros   Quais ?          ____________________________________ 

 
22 - Com que frequência as decisões são participadas pelos grupos atrás referidos? 
  a) Baixa    b) Média     c) Alta    
            
23 – De que classe social são as pessoas mais influentes? 
  a) Classe baixa    b) Classe média    c) Classe alta     
           
24  - Nas decisões, outras sugestões são tidas em conta ?  
  a) Sempre    b) Por vezes    c)   Nunca   
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25 - Após a decisão tomada, os cidadãos são associados à execução das políticas?  

  a) Sempre    b) Por vezes    c)  Nunca  
 
26 - Há organizações de munícipes para avaliar as políticas postas em prática? 
  a) Sim     b) Não    
  Se sim, quais ? ___________________________________________ 
 
27 – Há uma estrutura municipal interna que avalia a implementação das decisões? 
  a) Sim     b) Não    
  Se sim, qual? ____________________________________________ 
 
28 – As actas da câmara municipal são afixadas ao público? 
  a) Sim, em parte      b) Sim, na totalidade   
  c) Não                     
 
29 – As decisões da câmara municipal são impressas e divulgadas aos cidadãos ? 
  a) Sempre   b) Por vezes    c)  Nunca  
  
30 – Existe um órgão de informação municipal? 
  a) Sim    b) Não    
  Se sim, com que periodicidade? ____________________________ 
 
31 -   O município possui uma estrutura de fomento da participação dos cidadãos ? 
  a) Sim     b) Não     
  Se sim, como se chama?  ____________________________________ 
  
32 –  O município possui um Provedor do Munícipe ? 
  a) Sim    b) Não    
  c) Se sim, qual o nome? ____________________________________ 
 
33 – Considera importante a participação dos cidadãos a nível da administração local? 
  a) Sim     b) Não     c) Não sei 
 
34 – O questionário foi preenchido por: 
  a) Presidente da Câmara     b) Vereador       c)   Funcionário    
  d) Outro  __________________________________________ 
 
35 – Assinale o número de eleitores (em 2001) no seu Município   
 Até 10 000 De 10 001 a 50 000 De 50 001 a 100 000 Mais de 100 001 
    
 

Agradeço a sua colaboração neste inquérito. 
Depois de preenchido, pedia que o devolvesse no envelope junto ou para 

Arnaldo Ribeiro   
57, Caminho da Igreja 4935-654 Vila Franca - Viana do Castelo 

 


