
GUIÃO DA ENTREVISTA NA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEG RE 

 

� Quais os objectivos em termos de políticas a cumprir pelo v/ executivo?   

� Já foram todos concretizados? Restam algumas políticas que pretendam 

implementar?   

� Quais as medidas de implementação que aplicaram nas já realizadas?   

� Estas medidas foram adaptadas consuante as áreas de intervenção, ou aprovaram 

um leque comum que foram passíveis de aplicação?  

� As políticas adoptadas foram sujeitas a planeamento e estudos prévios, ou foram 

o resultado das necessidades do concelho e da cidade?  

� Essas políticas vão ser sujeitas, ou estão as ser sujeitas a avaliação, para 

determinação dos respectivos resultados? Esses dados estão acessíveis?   

 

� Em termos de construção e urbanismo, têm alguns projectos novos para o 

concelho, que incrementem o dinamismo económico? Por exemplo a construção 

de unidades hoteleiras ou a reconstrução do hotel existente?   

� Na concepção de novos espaços urbanos, são tidas em conta as funções e a 

repercussão que as mesmos vão ter na área envolvente?  

� E o mesmo acontece na reestruturação e reorganização do que já existe?   

� Existem limitações ao tipo de construção, o respeito pela traça e caracterização 

urbana da região, quando se quer construir ou reconstruir?   

 

� Em relação às actividades económicas, existem zonas próprias para a fixação de 

indústrias?   

� Respeitam-se as zonas de reservas? Salvaguardam-se as zonas de culturas, os 

solos e a diversidade da flora e da fauna?   

� Na agricultura tem-se respeitado as culturas autóctones ou foram feitas 

alterações significativas nestas áreas?   

 

� Existem pólos universitários em Portalegre? Em que áreas?   

 

 



 

� O edifício onde funcionam os serviços camarários e a biblioteca municipal são 

património da câmara?  

� A Câmara Municipal possui monumentos históricos ou com interesse histórico, 

além desses? 

� A conservação e manutenção dos mesmos são da total responsabilidade do 

município ou têm subsídios ou intervenção de outras entidades? 

 

� Têm estação de tratamento de esgotos e águas residuais? 

� Existe algum sistema de armazenamento e/ou aproveitamento das águas 

pluviais, mesmo que através de sistemas tradicionais? 

� Existe aproveitamento da energia solar, tanto pelo município como pela 

população? Ou ainda é um recurso muito dispendioso? 

� Faz-se a reciclagem no concelho?  

 

 

 

 

 

  


