eco-funcionários
É contabilizado para a candidatura a eco-freguesia o resultado deste questionário,
nomeadamente a % de funcionários que respondeu e a validade das respostas.
B.I. Funcionário
1.1. Nome do funcionário
1.2. E-mail:
1.3.Telemóvel/Telefone:
1.4. Feminino ou Masculino
1.5. Idade
1.6. Reside na freguesia onde trabalha? (s/n)
1.6.1. Se não, indique a Freguesia e concelho onde reside
1.7. Ano em que começou a trabalhar na Junta de Freguesia
1.8. Regime de permanência: Tempo inteiro, Part-time e Meio tempo
1.9. Tipo de trabalho: administrativo/escritório operacional/no terreno
1.10. Funções que desempenha na Freguesia

1. Gestão Ambiental:
Energia, Água e Resíduos

1. Gestão Ambiental: Energia, Água e Resíduos
A. Poupança de energia e água
A1 – Refira duas medidas que habitualmente toma para poupar energia no seu local de
trabalho
A2 – Refira duas medidas que habitualmente toma para poupar água no seu local de
trabalho
B. Redução e separação dos resíduos
B1 - Identifique duas medidas concretas para redução de resíduos que habitualmente
toma no seu local de trabalho
B2 - Separa os resíduos diariamente no seu local de trabalho? (s/n)
B2.1 - Se sim, indique quais: papel, indiferenciado, outro qual
B2.2 - Se não, indique o motivo
- Anexe uma evidência (B)
- Observações

B – bónus

2. Educação para a Sustentabilidade

2. Educação para a Sustentabilidade
A - Ações de sensibilização e (in)formação
A1 - Participou em ações de sensibilização e/ou (in)formação no último ano? Sim/Não. Se
não, indique o motivo
Identifique três ações de sensibilização e/ou (in)formação em que participou no último
ano. Para cada uma indique:
A1.1 - Nome da Ação

A1.2 – Iniciativa da Junta? Sim/Não. Se não, indique a entidade promotora
A1.3 – Natureza da ação: Ambiental Sociocultural Outra. Qual?
A1.4 – Objetivo da ação
A1.5 - Contributo da ação para a sua formação pessoal e/ou profissional
B. Associativismo
B1 - Faz parte de Associações/ Coletividades ou afins? Sim/ Não. Se sim nome:
B2 - Quanto tempo (h) dedica mensalmente para esse fim?
C. Participação Pública
C1 - Costuma participar nas Assembleias de Freguesia e/ou Municipais?

C2 - Se existe/existisse orçamento participativo na sua freguesia/município, vota/votaria)?
Observações

3. Mobilidade

3. Mobilidade
A. Deslocação casa-trabalho
A1 - A freguesia é servida por transportes públicos? Sim/Não
A2 - Qual a distância percorrida entre a casa e o trabalho?
A3 - Qual o modo de transporte habitualmente utilizado entre a casa e o trabalho: carro,
mota, a pé, de bicicleta, transporte público, Outro. Qual (NA1)
A3.1 - Caso use o carro na deslocação diária, costuma partilhá-lo com outras pessoas:
(NA2)
A3.1.1 - do agregado familiar
A3.1.2 - fora do agregado familiar
A3.2 - Explique porque utiliza este modo de deslocação
Observações

NOTAS:
NA 2 - indicador não aplicável caso o funcionário não use carro
NA1 - indicador não aplicável caso a freguesia não possua
transportes públicos e o trabalhador resida a mais de 2Km

4. Eco-Funcionário

4. Eco-Funcionário
A - Visão do desenvolvimento
A1 – Descreva uma medida que contribua para aumentar a sustentabilidade
ambiental do seu local de trabalho nos próximos dois anos. Justifique a sua resposta.
A2 – Apresente duas razões que o(a) permitam classificar como um eco-funcionário
Observações

