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Companhia das Lezírias   

 

Sessão pública de divulgação 
 

21 de Maio de 2019 
 

Análise das respostas ao inquérito 
 
 

Decorreu e teve início no dia 21 de Maio de 2019, pelas 15:00 horas, no Palácio do Infantado em 
Samora Correia, a sessão pública de divulgação com o tema “ A Gestão Florestal da Companhia 
das Lezírias em 2018”. Esta apresentação estava integrada no programa da sessão técnica de 
divulgação intitulada “Investigação Aplicada e Gestão Florestal na Companhia das Lezírias (CL)”. 
No final da sessão foi solicitado aos participantes que respondessem a um inquérito de satisfação. 
Após análise dos 19 inquéritos preenchidos elencam-se a seguir as principais ideias a reter para 
cada uma das questões colocadas: 
 

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

 15 consideraram a informação transmitida sobre a gestão florestal muito útil. As restantes 
quatro consideraram a informação útil; 

 12 consideraram que a gestão florestal da CL é muito boa. Sete consideraram-na boa; 

 Em termos de relação com a gestão florestal, foram os investigadores os que estiveram 
em maior número (dez); 

 11 das pessoas que responderam ao inquérito consideraram que a sua relação com a 
gestão florestal da CL tem sido muito boa e seis classificaram-na como boa; 

 O assunto da sessão que despertou mais interesse foi: 
o A Gestão Florestal da CL (cinco menções) 

 No que diz respeito a outros assuntos que gostariam que tivessem sido abordados o foi 
indicada a “Relação entre a gestão florestal e a produção animal (estratégia). 

 Em termos de sugestões há a elencar: 
o Promover debate e/ou mesa redonda em próximas sessões; 
o Elaborar um livro que mostre o contributo da investigação para a gestão da CL;  
o Fazer faroladas na Charneca como atividade turística complementar; 

 Souberam da sessão: 
o por correio eletrónico: sete respostas; 
o por convite: onze respostas 

 16 das pessoas que responderam ao inquérito mostraram-se interessadas em ser 
informados sobre futuras sessões de divulgação. 


