
Questionário (Coordenador de Equipa)/ Responsável de Departamento / 
Assessor Directo 

 

 

Processo de elaboração e de discussão do documento do plano 
 

 

 

1. O Plano Estratégico foi mandado elaborar:  
 (Assinale com X todas as que considerar adequadas) 

 

Isoladamente pela C. Municipal  

Em coordenação conjunta com outras entidades   
Diga quais 

        ___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

2. A elaboração do Plano Estratégico foi financiada: 
 

Isoladamente pela C. Municipal  

Em parceria financeira com outras entidades  
Diga quais 

        ___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

3. É mais correcto afirmar que o Plano Estratégico foi: (Assinale a frase que melhor 

descreve a situação)  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um trabalho essencialmente técnico desenvolvido 
(autonomamente) pela equipa do plano para “entrega” ao 
executivo autárquico.  

 

Um trabalho desenvolvido pela equipa do plano, em coordenação 
com a Câmara, em que as visões da Câmara e dos técnicos locais 
foram preponderantes na definição do conteúdo das propostas. 

 

Um trabalho desenvolvido pela equipa do plano, em coordenação 
com a Câmara, em que a visão dos técnicos da equipa do plano foi 
preponderante na definição do conteúdo das propostas. 

 

Um trabalho desenvolvido pela equipa do plano, em coordenação 
com a Câmara, em que a concertação de posições com outros 
agentes locais foi preponderante na definição do conteúdo das 
propostas. 

 

Nenhuma das anteriores  Porquê? 



4. Considera que o plano incorporou propostas que existiam antes de ele ser feito que 
necessitavam de enquadramento/articulação?  

 

 Se sim, qual a origem dessas propostas (existentes)?  
 (Assinale com X todas as que considerar adequadas)  

Planeamento (Planos de Urbanização, de Pormenor, etc. – novas propostas, 
coordenação, selecção, etc.) 

 

Projectos urbanos que careciam de qualificação ou enquadramento 
(equipamentos, espaço público, recuperação de zonas degradadas, património, 
valorização de espaços simbólicos, etc.) 

 

Organização física e funcional da cidade (redes viária e de transportes, 
estacionamento, corredores verdes, frentes urbanas, remates de malha urbana, 
zonamento, organização especial de actividades) 

 

Organização de funções ligadas ao planeamento e à gestão urbanística  

Organismos Públicos Locais  
Colectividades  Aspirações de entidades locais 

Agentes Privados  

Propostas com outras origens 
 

Especifique 

          __________________________________________________________ 

 

5. Em seu entender, o trabalho de preparação do plano estratégico foi: (Assinale a frase 

que melhor descreve a situação)  

 

Um trabalho de reconhecimento e aprofundamento de ideias e propostas que já existiam.    

Um trabalho essencialmente de avanço e proposta de ideias novas.  

Uma situação mista das duas anteriores.  

 

 

6. Houve algum(a) parceiro institucional, algum grupo de interesses, colectividade ou 
grupo de colectividades local que, pela sua contribuição ou empenho, tenha tido 
um papel decisivo no estabelecimento de alguma das linhas estratégicas do plano?  

 
Sim  Não  Quais? 

 
 
7. No processo de preparação do plano, o reconhecimento das opiniões dos agentes 

locais foi feito usando que meios? (Assinale todos os usados)   

 
Inquéritos sobre aspectos considerados importantes pela equipa do 
plano. 

 

Debates abertos à população em geral.  

Debates com alguns agentes locais, convidados para o efeito.  

Entrevistas com agentes-chave locais.   

Sessões de trabalho com agentes convocados para o efeito.  

Teve outro formato.  Explicar 

 _________________________________________________________________________________ 

Sim  Não  



8. Houve um processo de discussão (ou consulta) com os agentes locais sobre as 
propostas do plano?  

             (se não, passar à questão 9) 

  

 Se sim, essa discussão/consulta foi: (Assinale a frase ou frases que melhor descrevem a 

 situação)  
  

Alargada a toda a população da cidade/município.  

A actores-chave da realidade local.  

Aos diversos corpos políticos locais (Autarquia, Assembleia 
Municipal, partidos). 

 

Entidades públicas locais.  De carácter eminentemente 
técnico entre Entidades privadas locais.  

 

Teve outros contornos.  Explicar 

 _________________________________________________________________________________ 
 

 Essa consulta de entidades externas à autarquia que contornos teve? (Assinale 

 todos os usados)  
 

Uma   Sessão de exposição/informação, seguida de 
debate e recolha de opiniões Várias  

Grupos de trabalho sectoriais/especializados   

Exposição pública do plano e estabelecimento de período para 
recolha de sugestões 

 

O plano foi colocado na Internet e foi aberto período de recolha 
de sugestões 

 

Teve outros formatos  Explicar 

 _________________________________________________________________________________ 
 

9.  Durante o processo de preparação/discussão das propostas, houve interesses 
divergentes entre a autarquia e outros agentes que tiveram de ser concertados? 
  

  

 Esse processo de concertação levou à redefinição ou reajuste de objectivos ou 
 propostas apresentadas?   
 

 Dê exemplos ____________________________________________________ 

 

10.  Houve processo formal de aprovação?   
  

 Feito em que termos? _______________________________________________  

 e por quem? (Assinale todas as que se adequam) 

 

 
 
 
 

Sim  Não  

Sim  Não  

Sim  Não  

Sim  Não  

Gabinete de Cidade  

Assembleia Municipal  

Reunião de Câmara  

Outra instância/órgão  
Especifique 



11. O documento foi sujeito a alguma forma de divulgação extensiva?  
  (Assinale todas as que se adequam) 
 

Publicação editorial e colocado à venda  

Editado e distribuído gratuitamente  

Policopiado e enviado às entidades que mais 
directamente estiveram envolvidas na sua preparação  

Conteúdo colocado na Internet  

Exposição pública do plano   

Resumo publicado nos jornais locais   

Outras formas de divulgação  Explicar 

 _________________________________________________________________________________ 

 
 
12. Indique o período, em meses, que decorreu durante a preparação do Plano e o mês 

e ano da sua conclusão   
    

Duração (aproximada) _______    Conclusão da elaboração(mês) ________ (ano)______ 

 

 

 

13. Considera que o tempo gasto foi adequado aos objectivos que o plano tinha? Ou 
seja, considera que o factor tempo não foi um factor limitativo dos resultados 
conseguidos? 

 

 

 

14. O Plano incluía alguma proposta de candidatura a financiamento da PROSIURB, 
QCA, etc.? 

 

 
 
 
Acompanhamento e Monitorização 
 

 

1.  Foi constituída alguma estrutura de aconselhamento / dinamização do plano, 
externa à autarquia?   

  

 De que tipo? (Assinale todas as que de adequam) 

 

 

 

 

 

 

 

Sim  Não  

Sim  Não  

Sim  Não  

Sim  Não  

Gabinete de Cidade  

Conselho Consultivo   

Comissão de técnicos de entidades públicas locais  

Comissão de executivos de entidades públicas locais  

Comissão Parlamentar (A. Municipal)  

Outra instância/órgão (com outra composição)  Especifique: 



Se sim, constituída por quem? ______________________________________________  

 Ainda funciona?  

 

 Funciona ou funcionava com que regularidade? ____________________ 

  

Se não foi constituída, porquê? _______________________________________________ 

 

 

2. Foi constituída alguma estrutura de gestão / implementação / monitorização nos 
serviços técnicos da autarquia?  

 

  

Essa estrutura ainda funciona?    

 

 Se não foi constituída essa estrutura, porque não? __________________________ 

 

  

3. A equipa esteve presente em alguma reunião ou iniciativa da fase de 
implementação? 

 

 

4. Se a equipa não foi envolvida na implementação ou acompanhou apenas parte 
desse processo, por que razões?  

 

 (assinale todas as adequadas)  
 

O objectivo que a Câmara tinha era apenas sustentar a candidatura ao PROSIURB 
(se aplicável).  

 

A Câmara tinha as competências necessárias para a implementação do plano.  

A equipa projectista não mostrou disponibilidade para o efeito.  

A equipa projectista mostrou-se disponível, mas a Câmara considerou não ser 
necessário. 

 

O plano não implicava alterações significativas nos métodos e procedimentos da 
Câmara. 

 

O plano nunca foi implementado.  

Outras razões.  
Quais? 

         _________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim  Não  Não sabe  

Sim  Não  Não sabe  

Sim  Não  Não sabe  

Sim  Não  



5. Considera que houve problemas/obstáculos na passagem da fase de elaboração à 
implementação do plano estratégico?  

     Se sim, diga quais as razões: 
 (assinale todas as adequadas) 

 

Sustentar a candidatura ao PROSIURB (se aplicável)  
O objectivo que a câmara 
tinha era apenas o de Ter um instrumento de orientação e referência para uso 

próprio 
 

A câmara não tinha nem procurou obter  Para a implementação do 
plano eram necessárias 
competências técnicas que A câmara tinha, mas não foram mobilizadas  

Aprofundar as soluções de implementação dos projectos  

Procurar obter meios financeiros que a câmara não tinha  
Para a implementação das 
propostas da responsabilidade 
da câmara era necessário 

Vontade política que a câmara não demonstrou  

Falta de coordenação destas pela câmara  

Pouca mobilização destas na fase de preparação do plano  

Indisponibilidade destas para colaborar  

Rivalidade política com outras instituições locais  

Falta de aprofundamento das soluções técnicas desses 
projectos 

 

Falta de estudo das soluções que viabilizassem as 
parcerias 

 

Nos projectos que envolviam 
entidades externas houve 

Falta de suporte da câmara a parcerias propostas pela 
equipa 

 

Outras dificuldades Quais? 

         _________________________________________________________________________________ 

 
 
Capacidade de desencadear e sustentar a acção 
 
1. Relativamente à prioridade da execução das suas propostas (Projectos/Acções), 

considera que:   (assinale todas as adequadas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim  Não  

Explícita   O plano definiu essas 
prioridades de forma Implícita  

Exaustiva  

Parcial  
O plano definiu essas 
prioridades de forma 

Nula (não definiu)  Porquê? 

Da sua importância para a câmara  

De discussão com a Equipa do Plano  

Da discussão pública / com outros agentes  

Do critério da Equipa do Plano  

Painéis de opinião (ponderação)  

As prioridades dos projectos 
foram definidas em função  
 

Outras formas  Quais? 



2. Considera que o plano dava todas as indicações adequadas relativas à forma de 
concretizar as propostas apresentadas (Quantificação de custos, meios de 
financiamento, licenciamento e necessidades de articulação com outras entidades)? 

  
  Se não, 

      ___________________________________________________________________ 
 
 
3. Relativamente ao envolvimento de entidades externas à câmara, houve na 

concretização das propostas, alguma: 
    

 

 
 
 
 
 

Sim  Não  

Quantificação dos seus custos   

Realismo dos valores apresentados  

Informação sobre formas de financiamento  

Compatibilização com a capacidade financeira da 
câmara 

 

Um quadro de programação e execução financeira   

Identificação de parceiros   

Mobilização dos parceiros identificados  

 
Considera que houve 
dificuldades na concretização 
das propostas que se devem à 
falta de:  

Definição das soluções técnicas e organizativas de 
implementação 

 

Outras razões Quais? 

Outros organismos da administração local/regional  
Colectividades  

Comparticipação 
Financeira de 

Empresas privadas  

Outros organismos da administração local/regional  

Colectividades  
Comparticipação 
Técnica de  

Empresas privadas  

Empresas municipais  

Empresas de capitais mistos  

Fundações  

Negociação de contrapartidas  

Negociação de custos, taxas, impostos ou rendas  

Cedências ou permutas de terrenos  

Facilitação de licenciamento  

Solução de gestão dos 
processos de parceria 
que tenha resultado em 

Outras  Quais? 

Outras circunstâncias 
relevantes Quais? 



Efeitos do Plano sobre as atitudes: 
 
1.  Considera que o plano estratégico tinha capacidade de influenciar a percepção 

dos problemas e oportunidades do município? Isto é, considera que o plano 
informou sobre a situação real em que se encontrava o município e sobre o que 
era, ou não era, importante fazer?    

 Porquê? _______________________________________________ 

  

2. Considera que a forma como decorreu o processo de preparação do plano 
influenciou a perspectiva pessoal e/ou o curso da sua actuação enquanto técnico de 
planeamento? (que aprendizagens pessoais e colectivas?) 

  
       Se sim, de que forma? _____________________________________ 

 

3. Quais as afirmações que melhor definem a perspectiva que tem do plano, 
enquanto documento? (Assinale todas as que ajudem a descrever a situação)  

 

Muito importante para a acção da autarquia  O plano é um 
referencial Pouco importante para a acção da autarquia  

Exigia aprofundamento das formas de as levar à 
prática 

 

Que exigem meios técnicos e financeiros que não 
existem localmente   

 

Que exigem cooperação institucional que não 
existe localmente 

 
O plano tem ideias 
interessantes mas 

Que exigem liderança política que a câmara não 
possui 

 

 
Nenhuma destas 

  
Outra? 

 

4. Considera que o plano foi de utilidade em alguma das seguintes situações?  
 (Assinale todas as que ajudem a descrever a situação)  

Novas questões para a autarquia  

Novas perspectivas para questões 
conhecidas 

 Suscitou: 

Novas áreas de actuação para a 
autarquia 

  
Exemplos: 

Públicos  Melhorou a selecção e 
programação de 
investimentos:  Privados  

 
Exemplos: 

Local   Agentes da 
Administração  Regional /Central  
Outros Agentes Públicos Locais  

Locais  

Melhorou a capacidade de 
relacionamento com:  

Empresas 
Não locais  

 
Exemplos: 

Introdução de novas questões  Enriqueceu o debate público 
local através de: Capacidade de sustentação  

 
Exemplos: 

Produziu outras mudanças 
 Quais? 

Sim  Não  

Sim  Não  



5. Considera que houve objectivos, conceitos ou imagens de referência criadas pelo 
Plano Estratégico que passaram a fazer parte do discurso dos agentes técnicos, 
políticos e/ou privados locais? (ex: anel verde, estrutura radial, estrutura logística, 

frente ribeirinha, etc.) 

   

Diga quais 

 ______________________________________________________________________  

 Se sim, considere o seguinte conjunto de possíveis consequências práticas 

 
Serviram para negociar com privados situações em que 
não havia força de lei 

  
Exemplos: 

Serviram para defender, perante adversários políticos, 
posições da autarquia, não sustentadas por outros 
PMOT´s ou instrumentos de gestão em vigor. 

 

Exemplos: 

Serviram para negociar com a Adm. Central/ Reg. 
propostas locais não regulamentadas 

 
Exemplos: 

Estiveram na origem directa de propostas de 
investimento (inovadoras a nível local) 

  
Exemplos: 

Foram incorporados em PMOT´s realizados 
simultaneamente ou posteriormente a este 

 
Exemplos: 

Foram usados por agentes locais em processos de 
negociação com a autarquia 

 
Exemplos: 

Houve 
Objectivos, 
Conceitos ou 
imagens de 
referência 
do Plano 
Estratégico 
que:  
 

Deram origem a novas ideias sobre a forma de organizar 
o território ou de gerir algum aspecto da realidade local 

 
Exemplos: 

 

 

6.  Considera que o Plano foi implementado e os seus objectivos alcançados?  
 

 Porquê ______________________________________________ 

 

7. O que correu francamente bem e o que correu francamente mal, ou menos bem, 
com este Plano estratégico?  

 BEM________________________________________________ 

 MAL________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ligadas à competitividade económica 
 
1. Considera que o plano estratégico foi eficaz na forma de estudar os problemas 

económicos do município?   
 Porquê? ________________________________ 

 

Sim  Não  

Sim  Não  



2. Relativamente ao envolvimento das empresas e quanto à forma como foram 
tratadas no processo de planeamento estratégico, considera que: (Seleccione todas as 

adequadas)  
 

E algumas foram envolvidas no processo  

E daí resultaram iniciativas concretas dirigidas ao tecido 
empresarial 

 

Não ter sido possível transformar ideias 
em propostas concretas 

 

Ser difícil misturar o público e o 
privado 

 

As empresas foram 
consideradas agentes 
de mudança  Mas não foram 

envolvidas no 
processo por:  

Não ter havido sensibilidade por parte 
destas para o assunto 

 

E houve indicações sobre o que a autarquia podia fazer  

Sem ter consequências nas propostas do plano  

Sem ter consequências sobre a actividade das empresas  

O tecido económico 
foi estudado  

Mas serviu apenas de reconhecimento da situação   
Outras circunstâncias  

 

3. Algumas das propostas resultantes do plano foram directamente responsáveis pela 
alteração do desempenho de alguma actividade ou sector económico local? (assinale 

com X as que correspondem a situações de alteração)  

 

Comércio  Especifique 

Indústria   Especifique 

Serviços  Especifique 

Agricultura  Especifique 

Turismo  Especifique 

Artesanato  Especifique 

Construção  Especifique 

Transportes  Especifique 

Outras  Especifique 

 
Formação Profissional  Especifique 

Acesso ao Emprego  Especifique 

Colaboração inter-empresarial local  Especifique 

Fixação/atracção de empresas  Especifique 

Colaboração das empresas com a câmara  Especifique 

Facilidades de instalação de empresas  Especifique 

Outras  Especifique 

 

 

4.  Há, ou houve, algum tipo de relacionamento entre a autarquia e empresas 
públicas ou privadas que não existia antes do plano estratégico?  

 Especifique____________________________________________ 

 

 

 

Sim  Não  



5.  O plano serviu para estabelecer algum tipo de colaboração entre as empresas 
locais/regionais/nacionais ou internacionais? (Troca de experiências, cooperação 
formal, etc.?)   

 Especifique____________________________________________ 

 

      E das empresas com alguma instituição local/regional/nacional ligada à 
investigação, ao conhecimento ou ao emprego? (IEFP, universidades, laboratórios, 
etc.?)   
 Especifique____________________________________________ 

 

6. Alguns dos aspectos relativos à competitividade estão associados à qualidade de 
vida e à capacidade de atrair/reter mão-de-obra qualificada e quadros superiores? 
Quais desses aspectos lhe parecem mais conseguidos nas propostas do plano?  

 

 Se sim, a que níveis  
Melhoria dos serviços públicos e prestação dos serviços sociais locais  
Aumento da oferta e da qualidade da oferta de habitação  
Melhoria geral do ambiente urbano  
Aumento da qualidade do comércio local  
Aumento da qualidade dos meios de recreio e lazer  
Melhoria das acessibilidades decorrentes de propostas do plano  
Melhoria e diversificação da oferta de formação a nível local  
Outras  Especifique 

 ___________________________________________________________________ 

 

 7. A capacidade de atracção de investimento é uma das questões essenciais, 
relativamente ao assunto da competitividade. No seu entender, houve alguma 
iniciativa de investimento externo que possa ser directa ou indirectamente ligada a 
condições criadas pelas propostas do plano estratégico?   
 Especifique____________________________________________ 

 

 8. A visibilidade dos factores de atracção local é um aspecto importante nesta 
matéria. Alguma proposta feita visava/permitiu aumentar essa visibilidade externa? 
(marketing, publicidade, etc.)?     
 Especifique____________________________________________ 

 

9. A escolha de parceiros privilegiados como aliados para alterar as situações é 
também uma via aconselhável, sejam eles outros territórios, ou instituições e empresas 
externas ao território. Alguma proposta do plano foi feita no sentido de escolher e 
envolver esses parceiros externos?   
 

  Se sim, como resultou (se resultou) ___________________________________________ 

Sim  Não  

Sim  Não  

Sim  Não  

Sim  Não  

Sim  Não  

Sim  Não  


