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inquérito aos residentes do bairro Beja II |  

Espaços comuns/partilhados exteriores
01./ O que pensa dos espaços comuns/partilhados exteriores no bairro?

02./ Se pudesse decidir, como gostaria que fosse o espaço à volta da sua casa?

03./ O que pensa que faz falta no bairro?

04./ Qual a sua imagem de espaço público ideal?

05./ O que pensa que poderia ser feito para que espaços comuns/partilhados 
exteriores no bairro fossem mais utilizado pelos residentes locais?

06./ O que o levaria a sair mais de casa e usar mais os espaços comuns/
partilhados exteriores no bairro?

07./ Gostaria de estar envolvido na concepção/desenho e construção dos espaços 
comuns/partilhados exteriores no bairro?

08./ Se pudesse contribuir para a melhoria e manutenção desses espaços, como 
gostaria de participar? o que gostaria de fazer?

09./ Se pudesse escolher entre fazer parte da transformação/construção dos espaço 
comuns do bairro e ter alguém que decidisse por si, o que preferia?

Atividades
10./ Quais as suas atividades preferidas? de Verão? de Inverno?

11./ O que faz no seu tempo livre? / o que gosta de fazer?

12./ O que é que tem orgulho em fazer? (ex. cantar, cozinhar, etc)

13./ Quais as atividades que gosta de fazer com a sua família e/ou amigos? 
Dentro e fora de casa?

14./ Se pudesse aprender algo novo (atividade), o que gostaria de aprender?

Angariação de fundos
13./ Não havendo verbas disponíveis para a implementar melhorias nos espaços 
comuns/partilhados exteriores no bairro, que sugestões (ideias para angariação de 
fundos) gostaria de fazer para que a custo zero se consigam concretizar algumas 
das sugestões feitas acima? 

País Regiões : [ outros espaços | beja ]
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