
Humanistas pela não-violência – Paranhos – Projeto local de democracia real 

 

1 – Vive, trabalha ou estuda em Paranhos?  

□ Sim □ Não, indicar outra área sobre a qual vai responder às restantes perguntas:  ...............................................  

2 - Nesta zona qual é a característica mais positiv a?  .....................................................................................................  

beleza paisagística, vizinhança, localização, bons acessos, transportes, qualidade dos edifícios em geral, boas 
infraestruturas, oferta de comércio e serviços, outras ... 

3 - E a mais negativa?  ........................................................................................................................................................  

falta de solidariedade, ruído, insegurança, degradação dos edifícios, falta de comércio e serviços, falta de acessos, falta 
de infraestruturas, falta de limpeza, outras... 

4 - Para si, quais são os problemas desta zona que precisam de uma solução mais urgente? Escolher os 3 mais 
importantes 
Problemas... 

□ de acesso à saúde e aos medicamentos □ na assistência a idosos 

□ de falta de espaços verdes □ de poluição 

□ de acesso à educação (pré-escolar, básica e secundária) 

□ de espaços para as crianças brincarem □ de espaços de desporto e lazer 

□ de formação de adultos □ de acesso à cultura, bibliotecas, etc. 

□ de falta de emprego □ de transportes 

□ de falta de informação local □ de falta de comunicação entre as pessoas 

5 – Conhece a opinião de outras pessoas sobre isto?  Acha que coincidem na identificação dos problemas 
principais?   

 ...............................................................................................................................................................................................  

6 – Pensa que os cidadãos podiam ter uma intervençã o mais direta na resolução destes problemas? 

 ...............................................................................................................................................................................................  

7 – Qual destas propostas considera mais interessan te para aumentar essa intervenção?  
Organizar... 

□ fóruns locais para discussão de problemas e soluções 

□ meios de comunicação locais onde os cidadãos se possam expressar livremente 
□ referendos locais 

□ redes económicas alternativas e de apoio mútuo 
□ festas, competições desportivas e arraiais populares  

□ outras:  ......................................................................................................................  

8 – Gostaria de participar nalguma destas atividade s? 

Nome:  ....................................................................................................................................................................................  

Telefone.: .......................................................................   E-mail:  .........................................................................................  


