
MESTRADO EM GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

“POLÍTICAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE” 

 

 - O Inquérito apresenta-se com 10 perguntas.  

 - Das perguntas 1 à 6 – dados da caracterização da amostra. 

 - As perguntas 7 a 9 – são de resposta livre. 

- A pergunta 10 subdivide-se em 9 itens, cada um de resposta fixa. 

 

 - O número de inquéritos a distribuir é de 100. Correspondem ao universo a estudar. 

(Este será equivalente a uma pequena percentagem do nº de pessoas a utilizar o Centro 

de Atendimento da Câmara Municipal de Portalegre, onde se pretende fazer a respectiva  

distribuição. Percentagem esta ainda não quantificável até serem, ou não, disponíveis 

dados relativos a inquéritos feitos através do site do município e do nº de pessoas 

atendidas, dados esses ainda não disponíveis à mestranda) 

 

 - O nº de inquéritos preenchidos será a nossa amostra. 

 - A cotação das perguntas é distribuída pelas perguntas 7 a 10 e apresentada em 

percentagem. Esta será distribuída da seguinte forma: 

� Perguntas 7 a 9 = 15% cada uma; 

� Pergunta 10 = 5% cada item. 

 

Pretende-se a apresentação dum inquérito simples, de fácil compreensão para um 

completo preenchimento e resposta concretizáveis a nível de tratamento da informação. 

Chega-se assim a um maior leque de indivíduos, obtendo-se resultados mais 

abrangentes, de acordo com o tipo e características da população envolvida. 

 

ISCSP e Lisboa, 28 de Julho de 2008 

 

 

 

 

 



 

 

 

 A aluna Anunciação Maria Rodrigues Ramalho, pede a colaboração dos 

cidadãos de Portalegre para o preenchimento dum inquérito a realizar no 

âmbito dum projecto de Mestrado subordinado ao tema “Políticas Públicas 

no Município de Portalegre” que frequenta no Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. 

 

Esta colaboração é facultativa, sendo no entanto imprescindível para o 

desenvolvimento do referido trabalho, na medida em que vai ser 

demonstrativo da opinião da população face ao seu concelho. 

 

O presente inquérito não contém campos que identifiquem as pessoas que o 

preencham, pelo que é anónimo. 

 

 

Portalegre, Setembro de 2008 


