“ The Triple Bottom Line” Questionário
de Investigação no âmbito do projecto:

Secção1: Enquadramento
Institucional
Por favor insira o seu nome
Título

Primeiro Nome

Q.1

Úl t i m o N o m e

Por favor insira a sua categoria
profissional

Q.2

Qual o nome da sua
Organização?

Q.3

Que denominação melhor descreve a sua
Organização? *

Q.4

Organização Nacional/Internacional dedicada a assuntos do ambiente
Organização local/regional com especial dedicada a assuntos do ambiente
Grupo comunitátio Local/regional
Outros

Por favor, descreva a natureza do trabalho e actividades da sua
Organização. *

Q.5

A sua Organização tem responsabilidade por qualquer dos
seguintes aspectos de sustentabilidade local/regional? *

Q.6

Sim,

Sim,

consideravelmente algum
a
Desenvolvimento ambiental: (ex: criar, um lugar acessível e atraente
para viver e trabalhar)

Clima e energia: (ex: reduzir o impacto ambiental através da redução do consumo de
energia e aumento da eficácia/eficiência de recursos)
Economia e Emprego: (ex: criação de prosperidade equitativamente partilhada e
acesso a empregos de qualidade
Educação, artes e comunidade: (ex contribuir para comunidades educativas, conectadas/ligadas
e diversificadas)
Equidade e Capacitação: (ex assegurar a equidade, inclusão e acesso igualitário de oportunidades
a todos os cidadãos)
Saúde e segurança: (ex promover comunidades saudáveis, resilientes e seguras
com espaços residenciais e empresariais)
Sistemas naturais e recursos: (ex. proteger e preservar os recursos naturais e ecossistemas
Inovação e desenvolvimento (ex. suportar o desenvolvimento e evolução de práticas
sustentáveis

Não

Não
Sei

Política e Práticas Gerais de
Sustentabilidade
Quais os aspectos de sustentabilidade que
considera mais importantes?

Q.7

Caracterize o grau de importância que atribui a cada aspecto de sustentabilidade referenciado abaixo, utilizando a
seguinte escala, em que 1 corresponde a “nada importante” e 6 a “extremamente importante”
1
Desenvolvimento ambiental: (ex: criar, um lugar acessível e atraente
para viver e trabalhar)
Clima e energia: (ex: reduzir o impacto ambiental através da redução do consumo de
energia e aumento da eficácia/eficiência de recursos)
Economia e Emprego: (ex: criação de prosperidade equitativamente partilhada e
acesso a empregos de qualidade)
Educação, artes e comunidade: (ex contribuir para comunidades educativas, conectadas/ligadas
e diversificadas)
Equidade e Capacitação: (ex assegurar a equidade, inclusão e acesso igualitário de oportunidades
a todos os cidadãos)
Saúde e segurança: (ex. promover comunidades saudáveis, resilientes e seguras
com espaços residenciais e empresariais)
Sistemas naturais e recursos: (ex proteger e preservar os recursos naturais e ecossistemas)
Inovação e desenvolvimento (ex. suportar o desenvolvimento e evolução de práticas
sustentáveis)

2

3

4

5

6

Na sua opinião, quão cientes estão as organizações do sector público
e grandes empresas sobre os benefícios da adopção de políticas e
práticas de sustentabilidade?

(Entidades do sector público, organismo governamental, universidades)

Extremamente
conscientes

Desenvolvimento ambiental: (ex: criar, um lugar acessível e atraente
para viver e trabalhar)
Clima e energia: (ex: reduzir o impacto ambiental através da redução do consumo de energia
e aumento da eficácia/eficiência de recursos

Economia e Emprego: (ex: criação de prosperidade equitativamente partilhada e
acesso a empregos de qualidade
Educação, artes e comunidade: (ex contribuir para comunidades educativas, conectadas/ligadas
e diversificadas)
Equidade e Capacitação: (ex assegurar a equidade, inclusão e acesso igualitário de oportunidades
a todos os cidadãos)
Saúde e segurança: (ex. promover comunidades saudáveis, resilientes e seguras
com espaços residenciais e empresariais)
Sistemas naturais e recursos: (ex proteger e preservar os recursos naturais e ecossistemas)
Inovação e desenvolvimento (ex. suportar o desenvolvimento e evolução de
práticas

Totalm
Consci ente
entes
incons
ciente

Não
sei

Na sua opinião, quão consciente estão as micro e
pequenas/médias empresas dos benefícios em adoptar práticas
e políticas sustentáveis?
Extremamente
cientes

Desenvolvimento ambiental: (ex: criar, um lugar acessível e atraente
para viver e trabalhar)
Clima e energia: (ex: reduzir o impacto ambiental através da redução do consumo de
energia e aumento da eficácia/eficiência de recursos

Economia e Emprego: (ex: criação de prosperidade equitativamente partilhada e
acesso a empregos de qualidade)

Educação, artes e comunidade: (ex:. contribuir para comunidades educativas, conectadas/ligadas
e diversificadas
Equidade e Capacitação: (ex: assegurar a equidade, inclusão e acesso igualitário de
oportunidades a todos os cidadãos)
Saúde e segurança: (ex: promover comunidades saudáveis, resilientes e seguras
com espaços residenciais e empresariais)
Sistemas naturais e recursos: (ex: proteger e preservar os recursos naturais
e ecossistemas)
Inovação e desenvolvimento (ex: suportar o desenvolvimento e evolução de
práticas sustentáveis

Q.9

Totalm Não sei
Consci ente
entes
inconsci
entes

Quais são, na sua opinião, os principais benefícios
para as organizações que aplicam as políticas e
práticas de sustentabilidade? *
Poupar dinheiro em recursos como energia, água e combustível
Reduzir custos fiscais
Fortalecer as estratégias publicitárias e as relações públicas
Reduzir custos operacionais
Assegurar o cumprimento de legislação e regulamentos ambientais
Redução de desperdícios
Reconhecimento enquanto “empregador exemplar”
Reconhecimento enquanto “bom” vizinho
Melhora o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal
Melhora a comunidade local
Protege e preserva o ecossistema local
Outro:
Ajude-nos a compreender porque optou por estas respostas

Q.10

Q.11
Existem diversos aspectos de sustentabilidade ambiental.
Classifique os itens abaixo pela ordem de importância do ponto de vista
da sua organização.
Arraste e solte as seguintes opções para a ordem de classificação de acordo com a importância do ponto de vista
da sua organização.

Desenvolvimento ambiental: (ex: criar, um lugar acessível e atraente para viver e trabalhar)

Clima e energia: (ex: reduzir o impacto ambiental através da redução do consumo de energia
e aumento da eficácia/eficiência de recursos

Economia e Emprego: (ex: criação de prosperidade equitativamente partilhada e
acesso a empregos de qualidade)
Educação artes e comunidade: (ex. contribuir para comunidades educativas, conectadas
diversificadas)
Equidade e Capacitação: (ex: assegurar a equidade, inclusão e acesso igualitário de oportunidades a
todos os cidadãos)

Saúde e segurança: (ex:. promover comunidades saudáveis, resilientes e seguras
com espaços residenciais e empresariais)

Sistemas naturais e recursos: (ex:. proteger e preservar os recursos naturais e
ecossistemas)

Inovação e desenvolvimento (ex: suportar o desenvolvimento e evolução de práticas
sustentáveis)

Na sua opinião, até que ponto é importante que as empresas locais /
regionais adoptem medidas em cada uma das seguintes áreas?
Sem
Importância

Alguma
Importância

Importante

Muito
Importante

Q.12

Não
Sei

Reduzir o consumo de água
Reduzir o consumo de energia
Minimizar o desperdício
Controlar a utilização de substâncias perigosas (Ex.
pesticidas e químicos)
Utilizar fontes de energia renováveis
Proteger o ecossistema local/regional
Substituir instalações e equipamentos por
tecnologias de eficiência energética
Colaborar para a melhoria de comunidades locais/regionais
Proporcionar um ambiente de trabalho seguro e agradável
Participar em iniciativas educativas sobre sustentabilidade
Consultoria sobre como melhorar o ambiente local / regional

Q.13

Que acções considera que devem ser tomadas de
forma a promover o desenvolvimento de planos de
sustentabilidade nas empresas?

Sustentabilidade e Suporte
Local/Regional a Empresas
Pretende-se nesta seccção compreender a natureza do apoio às empresas e serviços de aconselhamento e orientação estão
disponíveis para as empresas locais / regionais.

Do you provide any of the following services? *

Q.14
Q.14

Promove algum dos seguintes serviços?
Regimes de apoio/ aconselhamento/ consultoria de negócios
Subvenções e financiamento para PMEs
Assessoria em políticas e práticas de sustentabilidade
Reciclagem e / ou gestão de resíduos
Utilização de energias renováveis
Gestão de recursos (água, energia, terra)
Inovação e tecnologia
Marketing digital
Exportação e/ ou desenvolvimento de negócios
Apoio/ aconselhamento agrícola/hortícola
Outro:
Se mencionou outros serviços, por favor descreva-os:

A sua organização colabora com/ apoia as PME em
qualquer um dos seguintes sectores? *
Não

Sim, mas muito limitado Sim

Sim, este é um sector importante

Q.15

Não aplicável

Produção agrícola – lavoura
Produção agrícola - pecuária
Serviços agrícolas
Fabricação de comida e bebida
Retalho
Turismo incluindo ecoturismo
Hotéis, restauração e hotelaria
Adegas e vinhas

Se trabalha noutro sector relacionado com os acima,
descreva a natureza do trabalho ou apoio que
empreende.
.

Q.16

Quais são os principais factores que, na sua opinião,
constituem um entrave à implementação de planos de
sustentabilidade nas PMEs?

Q.17

O acesso ao aconselhamento e orientação sobre sustentabilidade
O acesso ao financiamento e / subsídios
A consciência e compreensão dos benefícios da sustentabilidade
Disponibilidade de consultores devidamente qualificados
Tempo insuficiente para desenvolver e / ou implementar planos
Foco no curto prazo, pressões operacionais
Falta de percepção sobre esta temática como relevante para as pequenas/médias empresas
Elevado custo de implementação de estratégias de sustentabilidade
Falta de conhecimento sobre como proceder neste âmbito

Outro:

Se fosse solicitado para desenvolver um plano de sustentabilidade
por uma PME, qual (s) da(s) medida(s) abaixo tomaria ou considera
que a sua organização levaria a cabo?

Q.18

Aconselhar sobre como proceder
Reencaminhar para outras organizações que possam ajudar
Falar com algum conhecimento sobre sustentabilidade
Enviar-lhes algumas informações sobre sustentabilidade
Marcar uma reunião para discutir como proceder
Falar-lhes sobre subsídios ou iniciativas de incentivo à sustentabilidade
Outro:

Que acções ou estratégias que acredita que seriam um
impulso para as PMEs se dedicarem ao desenvolvimento de
planos de sustentabilidade?

Q.19

Pesquisa e Resultados Disseminação
Esta pesquisa integra o Programa “Erasmus+” intitulado “UseWine” co-financiado pela
Comissão Europeia. O nosso objectivo é apoiar a adopção de estratégias e políticas
sustentáveis por parte das PME em geral, mas especificamente pequenos produtores de
vinho.

No âmbito da sua actividade, colabora ou tem contacto com
pequenos produtores de vinho tais como vinhas ou adegas?
Sim
Não
Se sim, poderá indicar eventuais contactos para futuras acções de disseminação do projecto?
.

Q.20

Qual o seu nível de conhecimento do Modelo “Triple
Bottom Line” mais conhecido por 3 P (People, Planet,
Profits)? *

Q.21

(O projecto UseWine baseia-se neste Modelo de sustentabilidade para promover e apoiar a implementação de um
modelo de negócios de desenvolvimento sustentável. Neste sentido, é nosso objectivo identificar o actual estado
das pessoas/organizações em relação a este modelo de sustentabilidade)

Sim, em detalhe
Sim, mas de forma geral
Não
Se respondeu "Sim em detalhe", por favor indique se é uma ferramenta que usa actualmente?

Gostaria de receber uma cópia gratuita do Relatório UseWine
sobre a utilização do conceito Triple Bottom Line no sector do
vinho?

Q.22

Sim
Não
Se respondeu sim, por favor, informe o seu nome e e-mail.

Q.23

Os parceiros do projecto UseWine vão realizar uma série de
seminários gratuitos no final deste ano. Estaria interessado
em saber mais sobre o uso do Modelo de Triple Bottom Line
para desenvolver abordagens sustentáveis de negócios?
Sim – por favor envie-me o convite
Não obrigada

Estaria interessado em aprender mais sobre a ferramenta de
diagnóstico, que a parceria do Projecto “Usewine” desenvolveu
baseada no modelo “Triple Bottom Line” para PMEs?
Sim, por favor envie-me informação
Não, obrigado

Q.24

