
CRÉDITOS:

Processo de inquirição realizado pelos alunos da Licenciatura de Serviço Social da Universidade dos Açores 
(4º ano, de 2021)

(sob a coordenação científica do Prof. Dr. Eduardo Marques)

Acompanhamento e tratamento dos dados:
Câmara Municipal de Lagoa e Kairós

N.º de questionários validados = 147
(amostra com uma margem de erro de 7% e intervalo de confiança de 94%)

Para contribuir com sugestões/comentários, contacte: geral@lagoa-acores.pt 

QUINTA COMUNITÁRIA

Criar uma interligação entre várias zonas/espaços, 
cada um correspondendo a um propósito 
específico, com espaços/talhões:

> Espaço ativo/desporto ar livre
> Espaço verde/jardins
> Espaço produtivo
> Espaço de compostagem/avicompostagem 
comunitária
> Espaço de lazer/convívio intergeracional
> Espaço de ócio/terapêutico
> Espaço educativo-formativo-informativo

ZONAS DE ACESSO À QUINTA

Aberta ao usufruto de toda a
comunidade local, inclusive:

> Escolas
> Associações
> Crianças
> Jovens
> Pessoas Idosas
> Adultos em situação de desemprego
> Agregados familiares (sem posse de terra)
> Setor empresarial/comercial local

PRÉ-REQUISITOS
 
> Não murar o espaço de modo a parecer um "gueto" 
> Promover a solidariedade e a inclusão de pessoas socialmente vulneráveis
> Facilitar o acesso a pessoas com mobilidade reduzida
> Criar condições para o fomento da intergeracionalidade
> Respeitar o princípio da equidade (regulamento para a atribuição dos talhões e respetivo usufruto)
> O projeto Quinta tem que acrescentar e não ser concorrente com as dinâmicas económicas locais
> Contribuir para a mitigação das alterações climáticas (painéis solares, captação e retenção da água da chuva, 
recurso a materiais reciclados, bioconstrução, etc.)

RISCOS (não-envolvimento/adesão/participação/cooperação da comunidade local):

> Temporalidade do investimento (poder demorar demasiado tempo - anos - a construir todas 
as zonas projetadas)
> Custo financeiro a suportar pelo erário público (orçamento municipal) 
> Pouca qualificação da mão-de-obra local (e das empresas) para a construção de um projeto 
que se pretende alinhado com os ODS
> O perfil-natureza do terreno (qualidade do solo)
> A propriedade efetiva do terreno (se público, ou privado)

CRIAÇÃO DE UMA
QUINTA COMUNITÁRIA RESULTADOS DO INQUÉRITO, POR QUESTIONÁRIO,

EFETUADO À COMUNIDADE DE ÁGUA DE PAU

> Promoção da empregabilidade

> Equipamentos e apetrechos para cedência/utilização variada

> Segurança
(roubos, vandalismo, etc.)

> Manutenção diária

PRESSUPOSTOS | CONDIÇÕES:



“zonas/áreas” de 
maior interesse a 

privilegiar: 

Top 5 

das pessoas inquiridas gostaria de ter 

uma Parcela/Quinhão na Quinta 

Comunitária de Água de Pau.31% 37% das pessoas inquiridas estaria disposta a 

participar voluntariamente na construção da 

Quinta Comunitária de Água de Pau.

IMPORTÂNCIA PARA SI/AGREGADO FAMILIAR

das pessoas inquiridas consideraram como sendo de Importância 
(Muito-Bastante-Alguma importância).

O Interesse para si/agregado na utilização da Quinta Comunitária recairia: 

2/3

“uso enquanto
espaço de

lazer/convívio”
“uso como espaço
de solidariedade
intergeracional”

“produção de
alimentos visando
o autoconsumo”

64% das pessoas inquiridas considera como sendo de Importância para a Freguesia 
(Muito-Bastante importância)

1.º

2.º

3.º

4.º

5.º

IMPORTÂNCIA PARA A FREGUESIA DE ÁGUA DE PAU

“Espaço de frutas e legumes para
fornecimentos de serviços públicos”

“Espaço para lazer/convívio/ócio”

“Área de trabalho destinada
à inclusão socioprofissional”

“Espaço de pomar”

“Talhões para a produção comunitária/coletiva”


