


Sessão 
participativa 



SESSÃO PARTICIPATIVA NA FREGUESIA DE SÃO PEDRO DE RATES – 15 de maio de 

2014 

 Sede da Junta de Freguesia, 21:00-23:00 

 



Sessão participativa -  Objetivos  

_envolver a população, na definição de 
indicadores de sustentabilidade local 
_identificar a perceção dos atores locais 
acerca dos critérios de qualidade para a sua 
freguesia 
_identificar ações possíveis conducentes à 
melhoria da qualidade ambiental da freguesia 



Sessão participativa  | momento 1 
Enquadramento 

Apresentação geral do projeto 
 (10 min) 
 
Apresentação da metodologia 
da sessão (10 min) 
 



Sessão participativa   -  Programa 
momento 2-A 

Trabalho em grupo 
Facilitador, apontador e porta-voz 
 
A- O que contribui para a sustentabilidade e 
qualidade de vida na sua freguesia? 
(apontar 2 aspetos)  
 

(15 min) 



Sessão participativa   -  Programa 
momento 2-B 

Trabalho em grupo 
Facilitador, apontador e porta-voz 
 
B- Como ordena por grau de importância 
alguns aspetos apresentados relativos à 
qualidade de vida na sua freguesia  
 

Qual o 1º mais importante? Porquê? 
Qual o 2º mais importante? Porquê? 
…. 
  

(20 min) 



Acessibilidade, oferta de transportes públicos, gestão do tráfego e estacionamento 

Existência de equipamentos e atividades que atraem turistas 

Oferta de equipamentos escolares (jardins de infância, escolas, ATL…) 

Limpeza das ruas, ecopontos, recolha de resíduos  

Serviços de apoio aos idosos (centros de dia, serviços domiciliários…) 

Comércio e serviços diversificados (cafés, lojas, bancos, correios, finanças, tribunais …)  

Existência de equipamentos desportivos, culturais e sociais  

Oferta de serviços de saúde: posto/centro de saúde; farmácias 

Existência de espaços verdes, áreas florestais, hortas 

Qualidade do ar, ruído e água (limpeza das ribeiras) 

Iluminação pública, segurança pública 

Oferta e medidas de promoção do emprego  

Sessão participativa   -  Programa 
momento 2-B 

B- Como ordena por grau de importância 
alguns aspetos apresentados relativos à 
qualidade de vida na sua freguesia  



Sessão participativa   -  Programa 
momento 2-C 

Trabalho em grupo 
Facilitador, apontador e porta-voz 
 
C- Sugira um projeto/ação/atividade que 
contribua para a sustentabilidade ambiental 
na sua freguesia (até 1000€) 
 
2 ideias de cada grupo 
 

(20 min) 



Sessão participativa   -  Programa 
momento 3 

Sessão plenária 
porta-voz 
 
A- Conclusões momento 1 e 2 
B- Votação de 1 projeto 
 

(30 min) 


