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 QUESTIONÁRIO 

CONTRIBUTOS PARA O PLANO DE COGESTÃO DO PARQUE NATURAL DO DOURO 

INTERNACIONAL 

A cogestão é um modelo de gestão de proximidade das áreas protegidas, estabelecido pelo Decreto-

Lei n º 116/2019, de 21 de agosto. 

Este modelo será concretizado pela elaboração e implementação do Plano de Cogestão, que definirá a 

estratégia a implementar com os objetivos de valorizar e promover o território, sensibilizar as populações 

locais e melhorar a comunicação entre todos os interlocutores e utilizadores do território. 

Dando início ao processo de participação pública, a Comissão de Cogestão do PNDI convida-o a participar 

num questionário para identificar projetos e ações concretas para o território do Parque Natural do 

Douro Internacional. 

O seu contributo é fundamental e agradecemos, desde já, o tempo despendido para completar este 

questionário. 

CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

Os dados pessoais recolhidos no âmbito do presente questionário destinam-se à análise e caracterização do perfil dos 

respondentes e das propostas apresentadas. Os dados recolhidos estão sujeitos ao sigilo profissional e tratados de 

acordo com lei geral de proteção de dados.  

1) Nome (opcional) 

_____________________________________________________________ 

 

2) Género 

__________________  

 

3) Idade  

a) Menos de 30 anos 

b) 30 a 39 anos 

c) 40 a 49 anos 

d) 50 a 59 anos 

e) 60 anos ou mais 

 

4) Habilitações académicas 

a) Básico 

b) Secundário 

c) Pós-secundário 

d) Superior 

 

5) Concelho de residência  

_________________________________________ 

 

6) Freguesia de residência 

__________________________________________ 
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7) Atividade profissional: 

1- Agricultura, florestas, pecuária e pescas 

2- Comércio 

3- Indústria 

4- Construção civil 

5- Administração pública 

6- Ensino e formação profissional 

7- Profissionais de saúde 

8- Ambiente 

9- Restauração e similares 

10- Alojamento 

11- Agente de animação turística 

12- Estudante 

13- Reformado 

14- Desempregado 

15- Outro: __________________ 

O PNDI 

8) Qual a sua relação com o PNDI?  

a) Reside na área do PNDI  

b) Trabalha na área do PNDI 

c) Trabalha nos serviços do PNDI (ICNF) 

d) Desenvolve atividade económica dentro na área do PNDI 

e) Autarca na área do PNDI 

f) Desenvolve atividades de turismo, lazer ou desporto na área do PNDI 

g) Outro: ___________________ 

 

9) Indique 1 a 3 palavras-chave que melhor descrevem o que significa para si (viver, trabalhar, 

visitar) o PNDI. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

10) Como avalia o seu grau de informação sobre o PNDI? 

Muito bem 

informado 

Bem 

informado 

Razoavelmente 

informado 

Pouco 

informado 

Nada 

informado 

     

 

11) Quais as principais fontes de informação sobre o PNDI? 

Selecione no máximo 3 opções: 

a) Comunicação social (jornais, revistas,) 

b) Contacto com os técnicos e vigilantes do PNDI 

c) Redes sociais  

d) Internet (Websites, blogues,) 

e) Brochuras ou material de informação 

f) Participação em eventos do PNDI 

g) Outros (indique, por favor), ________________________ 
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12) Como avalia o relacionamento / comunicação entre o PNDI e a comunidade local? 

Muito boa Boa Razoável Fraca Inexistente Sem opinião / 

conhecimento 

      

 

13) Na sua opinião, de que forma se pode melhorar a comunicação entre o Parque e a comunidade? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

14) Quais as principais OPORTUNIDADES proporcionadas pela existência do PNDI?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

15) Quais os principais CONSTRANGIMENTOS proporcionados pela existência do PNDI? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

EIXOS DE ATUAÇÃO E DOMINIOS DE INTERVENÇÃO 

 

A Comissão de Cogestão propôs 4 eixos de atuação, divididos em 11 domínios de intervenção, como 

linha orientadora para a elaboração e implementação do Plano de Cogestão do PNDI, para os quais 

são convidados, na vossa perspetiva, a avaliar a sua importância. 
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16) Qual a importância que atribui aos seguintes eixos de atuação? 

EIXOS Muito 

importante 

Importante Razoavelmente 

importante 

Pouco 

importante 

Sem 

importância 

Eixo 1 – Conservação do património 

natural e cultural 
     

Eixo 2 – Promoção, comunicação e 

sensibilização 
     

Eixo 3 – Turismo sustentável      

Eixo 4 – Setor primário e transformação      

 

17) Qual a importância que atribui aos seguintes domínios de intervenção? 

 

Eixo 1 – Conservação do património natural e cultural Muito 

importante 

Importante Razoavelmente 

importante 

Pouco 

importante 

Sem 

importância 

Promover a investigação científica      

Proteção e valorização dos valores naturais      

Ações de restauro paisagístico e ambiental      

Recuperação e valorização do património cultural      

Eixo 2 – Promoção, comunicação e sensibilização 

Uniformizar a identidade e sinalética do PNDI      

Estratégia de comunicação e divulgação      

Marketing territorial      

Promover os produtos turísticos      

Promover os produtos locais      

Atividades de educação e sensibilização      

Envolver a comunidade local      

Ações de formação      

Promover a inovação e o empreendedorismo      

Eixo 3 – Turismo sustentável 

Criação e manutenção de infraestruturas de apoio à visitação      

Melhorar a sinalização de identificação e informação      

Criação de portas de entrada no PNDI      

Promover a segurança      

Reabilitação de estruturas locais      

Promover o turismo sustentável      

Desenvolvimento de produtos e serviços inovadores e 

integrados 
     

Desenvolver uma agenda de promoção e animação territorial      

Dinamizar as aldeias do PNDI      

Eixo 4 – Setor primário e transformação 

Valorizar as atividades agro-silvo-pastoris e o saber-

fazer local 
     

Manutenção das atividades tradicionais através da inovação      

Desenvolvimento de novos produtos      

Pagamento de serviços de ecossistema aos proprietários e 

gestores do território 
     

Promover o uso de soluções de base natural      

Valorizar os produtos locais e promover a sua 

comercialização 
     

Organização de um sistema alimentar local e circuitos 

curtos de comercialização 

     

Promover a oferta gastronómica local      
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PROJETOS E AÇÕES 

Nesta secção pretende-se que referencie projetos e/ou ações que considere importantes para valorizar e promover o 

território do PNDI, enquadrados nos seguintes domínios: 

1 - CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2 - CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL (fauna, flora, habitats e património 

geológico) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3 - CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

4 - PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

5 - EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

6 - COOPERAÇÃO E GESTÃO PARTICIPATIVA: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

7 - CAPACITAÇÃO 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

8- EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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9 - ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA VISITAÇÃO 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

10 - PRODUTOS TURÍSTICOS 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

11 - AGRICULTURA, PECUÁRIA E FLORESTA 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

 

12 - PRODUTOS LOCAIS 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

13 - Outros projetos e/ou ações não enquadrados nos pontos anteriores. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

- Gostaria de participar em iniciativas ou eventos organizados, no âmbito do modelo de Cogestão do PNDI, 

para a valorização e promoção do território? 

SIM NÃO 

  

 

- Se pretender participar e/ou receber informações, deixe por favor o seu email. 

Qualquer questão, contacte-nos através do email: cogestao.pndi@amdourosuperior.pt 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Obrigada pela vossa colaboração. 

mailto:cogestao.pndi@amdourosuperior.pt

