
 

Plano Estratégico Vila do Conde 2030 

Inquérito aos cidadãos do Município de Vila do Conde 

Introdução e instruções de preenchimento 

Caro(a) Cidadão(ã), 

A Câmara Municipal de Vila do Conde encontra-se a desenvolver um Plano Estratégico, para o horizonte temporal 

de 2030, pretendendo delinear as principais linhas de intervenção que permitam fomentar o desenvolvimento e 

coesão económico, social e ambiental do concelho para este período. 

Neste contexto, muito agradecemos a sua colaboração através do preenchimento do presente inquérito, o qual não 

deverá demorar mais do que 10 minutos, sendo a informação coletada totalmente confidencial e anónima.  

Este inquérito é composto por 6 partes distintas, que pretendem avaliar diferentes dimensões das experiências e 

vivências dos cidadãos no concelho. 

A sua opinião e experiência é muito importante para orientar as políticas futuras do concelho de Vila do Conde, pelo 

que agradecemos, desde já, a sua colaboração. 

Para qualquer esclarecimento, queira por favor contactar: geral@cm-viladoconde.pt ou +351 252 248 400. 

 

Instruções de preenchimento 

Podem ser consideradas duas formas de preenchimento do inquérito, nomeadamente: 

1- Preenchimento online: o acesso ao inquérito online é realizado através do link disponível no site da Câmara 

Municipal de Vila do Conde ou do QR code partilhado abaixo: 

 

2- Preenchimento manual: o inquérito deverá ser preenchido através deste formulário em papel e devolvido 

através do envelope RSF partilhado em conjunto com o formulário. 

 

O inquérito deverá ser preenchido, até ao dia 19 de julho de 2021. Nos casos em que seja realizado o 

preenchimento manual, considerar-se-ão as respostas recebidas, por correio, até ao dia 21 de julho de 2021.  

mailto:geral@cm-viladoconde.pt


 

Parte I – Caracterização do Cidadão 

1.1. Idade:  ☐ Menor de 18 ☐ 18-30 ☐ 31-40 ☐ 41-55 ☐ 56-65 ☐ 66-75 ☐ Maior de 75 

1.2. Género: ☐ Masculino ☐ Feminino ☐ Outro     

        

1.3. Freguesia de residência: 

☐ Árvore 

☐ Aveleda 

☐ Azurara 

☐ Fajozes 

☐ Gião 

☐ Guilhabreu 

☐ Junqueira 

☐ Labruge 

☐ Macieira da Maia 

 
 

☐ Mindelo 

☐ Modivas 

☐ União de Freguesias de 

Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior 
e Parada 

☐ União de Freguesias de 
Fornelo e Vairão 

☐ União de Freguesias de Malta 

e Canidelo 

☐ União de Freguesias de 

Retorta e Tougues 
 

☐ União de Freguesias de 

Rio Mau e Arcos 

☐ União de Freguesias de 
Touguinha e Touguinhó 

☐ União de Freguesias de 

Vilar e Mosteiró 

☐ Vila Chã 

☐ Vila do Conde 

☐ Vilar do Pinheiro 

     

1.4. Habilitações literárias 
(Se ainda se encontrar a estudar, 
indique, por favor, o nível de 
habilitações mais elevado que já 
tenha concluído): 

☐ Sem escolaridade 

☐ Ensino Básico 1º ciclo 

☐ Ensino Básico 2º ciclo 

☐ Ensino Básico 3º ciclo 

☐ Ensino Secundário 

☐ Ensino Profissional 

☐ Bacharelato 

☐ Ensino Superior – Licenciatura 

☐ Ensino Superior – Mestrado 

☐ Ensino Superior – Doutoramento 
  

1.5. Profissão: 
 

 

  

1.6. Agregado familiar (Número 
de pessoas que constituem o 
agregado familiar, incluindo 
o próprio): 

   

 

 

Parte II – Habitação 

2.1. Possui habitação própria? ☐ Sim ☐ Não    

2.2. Tipo de habitação em que reside: 
☐ Habitação uni ou 
bifamiliar (Moradia) 

☐ Habitação multifamiliar 
(Apartamento) 

 

2.3. Tipologia: ☐ T0 ☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ou superior  

2.4. Dimensão: 

☐ Inferior a 50m2 

☐ Entre 50m2 e 100m2 

☐ Entre 101m2 e 150m2 

☐ Entre 151m2 e 200m2 



 
☐ Superior a 200m2 

2.5. Possui serviço de televisão por cabo em casa? ☐ Sim ☐ Não 

2.6. Possui computador? ☐ Sim ☐ Não 

2.7. Possui internet em casa? ☐ Sim ☐ Não 

2.7.1. Se respondeu sim, está satisfeito(a) com a 
qualidade do serviço de internet que lhe é 
prestado? (Considere características como a 
velocidade e estabilidade alcançada, tendo em 
conta o serviço contratado) 

☐ Sim ☐ Não     

 
2.8. No contexto da COVID-19, teve a necessidade de 
recorrer ao teletrabalho? 

☐ Sim ☐ Não     

 
2.8.1. Se respondeu sim, indique, como sentiu que correu a 
experiência, tendo em conta as condições que dispõe na sua 
habitação (ex. luminosidade, aquecimento, ruído, espaço e 
condições técnicas) 

 

☐ 5 – Muito bem 

☐ 4 – Bem 

☐ 3 – Normal 

☐ 2 – Mal 

☐ 1 – Muito mal 
 

    

 
2.8.1.1 Se respondeu 1 – Muito Mal ou 2 - Mal, 
indique quais foram as principais condições que 
contribuíram para essa experiência menos 
positiva. 

☐ Luminosidade insuficiente 

☐ Ruído 

☐ Limitação/partilha de espaço 

☐ Condições técnicas (ex. internet ou computador 

lentos) 

☐ Necessidade de prestar assistência a terceiros 

(crianças ou adultos) 

☐ Outra. Qual?  

  

 

2.9. Vive a que distância do emprego ou ocupação 
habitual? 

 

☐ Menos de 1km 

☐ Entre 2km-5km 

☐ Entre 5km-10km 

☐ Entre 10km-20km 

☐ Mais de 20km 

☐ Não aplicável 

 

 

 
2.10. Em que município trabalha ou desempenha a 
ocupação habitual? 

 

   

2.11. No futuro, onde gostaria de residir? 
☐ Habitação uni ou bifamiliar 
(Moradia) 

☐ Habitação 
multifamiliar 
(Apartamento) 

 

Parte III – Saúde 

3.1. No ano de 2019 recorreu a consultas 
médicas externas no centro de saúde ou em 

☐ Sim ☐ Não  
 



 
contexto hospitalar? (Considere o período de 
referência pré-pandémico (até 2019, inclusive). 
Inclua na sua resposta eventuais teleconsultas 
realizadas). 
(Se respondeu não, avance para a questão 3.2) 
 

3.1.1. Quantas consultas realizou? ☐ 1-2 ☐ 3-5 ☐ Mais de 5  

3.1.2. Qual(is) a(s) especialidade(s) 
da(s) consulta(s)? 
 

 

3.1.3. Recorreu a uma unidade de 
saúde/hospitalar em Vila do Conde? 

☐ Sim, ao Centro de Saúde de Vila do Conde 

☐ Sim, ao Hospital Nossa Senhora da Conceição (Santa Casa da 

Misericórdia) 

☐ Sim, ao Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde 

☐ Sim, ao Trofa Saúde Hospital Senhor do Bonfim 

☐ Sim, a várias, mas todas dentro do concelho de Vila do Conde 

☐ Recorri a unidades hospitalares em Vila do Conde e fora do 
concelho também 

☐ Não, desloquei-me fora do concelho 
 

3.1.3.1 Se se deslocou fora do 
concelho, por que motivo o fez? 
(Selecione as opções aplicáveis) 
 
(Responder, apenas, se considerou 
uma das últimas 2 respostas na 
questão 3.1.3.) 

☐ Não existia a especialidade de que necessitava nas unidades 
de Vila do Conde 

☐ Prefiro as instalações/condições da unidade hospitalar onde 
me desloquei 

☐ Motivos pessoais (ex: preferência por determinado médico, 
proximidade ao local de trabalho, etc.) 

☐ Outro. Qual? 

  

 
3.2. Considera adequada a atual oferta de 
serviços de saúde no município de Vila do 
Conde? 

☐ Sim ☐ Não 

3.2.1. Se respondeu não, indique quais 
as especialidades em que sente que o 
concelho não se encontra 
adequadamente servido 

  

 

Parte IV – Cultura 

4.1. No ano de 2019 assistiu a espetáculos ao 
vivo no concelho de Vila do Conde? Considere 
espetáculos como teatros, concertos ou 
outros eventos 
artísticos/culturais/desportivos. Tenha como 
referência o período pré-pandémico: ano de 
2019). 
(Se respondeu não, avance para a pergunta 
4.2) 

☐ Sim ☐ Não 

 

   

4.1.1. Assistiu a quantos 
espetáculos? 

☐ 1-2 ☐ 3-5 ☐ Mais de 5 

   



 
4.1.2. Indique o seu nível de 
satisfação com o nível de oferta e de 
variedade de espetáculos culturais 
existentes no concelho de Vila do 
Conde (ex: cinema, teatro, concertos, 
exposições, feiras e eventos) 

☐ 5 – Muito satisfeito 

☐ 4 – Satisfeito 

☐ 3 – Normal 

☐ 2 – Insatisfeito 

☐ 1 – Muito insatisfeito 

 

         

 
 
4.2. Qual o motivo para não ter assistido a 
eventos culturais no ano de 2019? 
(Selecione as opções aplicáveis) 

☐ Questões económicas 

☐ Desinteresse com a oferta 

 

☐ Falta de informação sobre a ocorrência de 
determinado evento 

☐ Outro – Qual? 

 

   

   

4.3. Qual(is) a(s) atividades que prefere para 
ocupação de tempos livres? (Selecione as 
opções aplicáveis) 

☐ Leitura 

☐ Desporto ao ar livre 

☐ Desporto em recinto coberto 

☐ Passeio 

☐ Música 

☐ Outra. Qual? 

 

   

Parte V – Sustentabilidade 

  

5.1. Tem por hábito reciclar? (Considere 
plástico, cartão, papel, metal, vidro, 
entre outros) 

☐ Sim ☐ Não 

   

5.1.1. Se respondeu não, indique o motivo: 
 
  

☐ Não sei reciclar 

☐ Não possuo ecopontos ou pontos de reciclagem na minha 
zona de habitação 

☐ Não tenho tempo 

☐ Outro – Qual?  

  

  

5.2. Considera que adota medidas de 
preservação ambiental e consumo 
responsável, tanto a nível material como 
energético? 

☐ Sempre 

☐ Quase sempre 

☐ Às vezes 

☐ Raramente 

☐ Nunca 
 

5.3. Como se desloca para o emprego na 
atualidade? (No caso de se encontrar 
em teletrabalho devido à pandemia de 
Covid-19, considere o meio de 
transporte que utilizava no contexto 
pré-pandémico (2019 inclusive). Se 
várias opções forem aplicáveis, 
selecione o meio de transporte 
predominante) 

☐ A pé 

☐ Automóvel 

☐ Autocarro 

☐ Metro 

☐ Bicicleta 

☐ Outro. Qual? 



 
    

 
5.3.1. Nos casos em que se 
desloca através de automóvel, 
tem um automóvel posterior a 
2018? 
 

☐ Sim 

☐ Não 
 

 

5.3.1.1. Nos casos em 
que respondeu sim, 
qual o combustível do 
veículo? (Se tiver mais 
do que um automóvel, 
considere, para efeitos 
de resposta, o veículo 
que utiliza com maior 
frequência) 

☐ Diesel 

☐ Gasolina 

☐ Híbrido 

☐ Elétrico 

☐ Outro. Qual? 

 
 
 

 

5.3.1.2. Nos casos em 
que respondeu não, 
qual o ano do veículo? 

☐ Entre 2014 e 2017 

☐ Entre 2010 e 2013 

☐ Entre 2005 e 2009 

☐ Entre 2000 e 2004 

☐ Anterior a 2000 

 

   
5.3.2. Consideraria mudar para 
uma solução mais ecológica 
(bicicleta ou trotinete elétrica), 
caso o município oferecesse uma 
maior rede de ciclovias? 

☐ Sim 

☐ Não 
 

 
5.4. Quanto tempo gasta usualmente 
apenas na ida casa-trabalho? 

☐ Menos de 5 minutos 

☐ De 5 a 10 minutos 

☐ De 10 a 15 minutos 

☐ De 15 a 20 minutos 

☐ Mais de 20 minutos 
  

 
5.5. No seu entendimento, qual(ais) 
deverá(o) ser a(s) prioridade(s) do 
Município ao nível ambiental para a 
próxima década? 
 
(Selecione, no máximo, 3 opções) 

☐ Aumentar o número de espaços verdes 

☐ Aumentar a consciencialização e formação ambiental dos cidadãos 

☐ Disponibilizar outras formas de mobilidade mais sustentáveis e “verdes” (ex. 
aumentar a quantidade de ciclovias) 

☐ Melhorar as infraestruturas já existentes 

☐ Replanear a urbanização existente (ex. novas áreas pedonais) 

☐ Promover agricultura e pesca sustentáveis 

☐ Outras. Quais? 
 

Parte VI – Outros 

  

6.1. Ordene, de 1 a 5, os valores patrimoniais 
e paisagísticos do Município de Vila do 
Conde, sendo 5 aquele que mais valoriza e 1 
o que menos valoriza? 

    Paisagem rural (campo) 
    Património histórico edificado 
    Património natural (ex: rio, mar, paisagem protegida, praia) 
    Espaço público (ex: praças, ruas, jardins) 

 



 
    Conectividade viária e proximidade a pontos de interesse (ex. aeroporto, porto 
de Leixões) 

 
 
 

6.2. Ordene, de 1 a 7, quais considera serem 
as áreas prioritárias de investimento em Vila 
de Conde, sendo 7 a mais importante a 
desenvolver e 1 a menos importante? 

    Habitação 
    Educação 
    Saúde 
    Ambiente 
    Economia e Turismo 
    Cultura e Desporto 
    Social e Cívico 

   

6.3. Identifique sugestões de melhoria concretas ou áreas de 

intervenção que considere prioritárias para o desenvolvimento 

do concelho: 

 

 
 
6.4. Quantifique o seu grau de satisfação relativamente à 
qualidade de vivência no município de Vila do Conde? 
 

 

☐ 5 – Muito satisfeito 

☐ 4 – Satisfeito 

☐ 3 – Normal 

☐ 2 – Insatisfeito 

☐ 1 – Muito insatisfeito 
 

 

 

 


