
 
 
 

A Gestão Florestal da Companhia das Lezírias  
 

Sessão pública de divulgação 
 

05 de Maio de 2014 
 

Análise das respostas ao inquérito 
 
 

Decorreu no dia 05 de Maio de 2014, pelas 18:15 horas, no Palácio do Infantado em Samora 
Correia, a sessão pública de divulgação da gestão florestal da Companhia das Lezírias em 2013, 
integrada na sessão técnica de divulgação “Investigação aplicada e Gestão Florestal na 
Companhia das Lezírias”. 
 
No final da sessão foi solicitado aos participantes que respondessem a um inquérito de satisfação. 
Após análise dos 25 inquéritos preenchidos elencam-se a seguir as principais ideias a reter para 
cada uma das questões colocadas: 
 

 20 consideraram ter ficado informados sobre a gestão florestal atualmente praticada na 
CL e cinco consideram ter ficado bem informados; 

 17 consideraram a informação transmitida sobre a gestão florestal útil. As restantes 8 
consideraram essa informação muito útil; 

 16 consideram que a gestão florestal da CL é muito boa. Nove consideram-na boa; 

 Em termos de relação com a gestão florestal, foram os prestadores de serviços os mais 
representados com 10 inquéritos respondidos; 

 16 das pessoas que responderam ao inquérito consideraram que a sua relação com a 
gestão florestal da CL tem sido boa ou muito boa (sete e nove respetivamente); 

 Os assuntos da exposição que despertaram mais interesse foram: 
o Variabilidade do calibre e da porosidade da cortiça no sobreiro (8 menções), 
o A associação de serviços de ecossistema às marcas CL – O exemplo da Tyto 

alba (7 menções); 
o Monitorização da comunidade de mamíferos na unidade de gestão florestal da CL 

e a conciliação das atividades com a preservação das espécies prioritárias (3 
menções); 

 Houve uma grande dispersão no que diz respeito a outros assuntos que gostaria que 
tivessem sido abordados não havendo a destacar nenhum; 

 Souberam da sessão: 
o por convite: 10 respostas; 
o por intermédio de um conhecido: 8 respostas; 
o por correio eletrónico: 3 respostas 

 18 das pessoas que responderam ao inquérito mostraram interesse em ser informados 
sobre futuras sessões de divulgação. 


