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Resultados do Inquérito 2017 – www.enxames.com

Questões:

▪ Como conheceu o Blogue Enxames - www.enxames.com?
▪ De um modo geral, gosta dos artigos publicados neste blogue?
▪ Quais os temas preferidos no blogue?
▪ Gosta visualmente do site www.enxames.com ?
▪ O que gostava de ler no Enxames.com que nunca leu?
▪ O que acha dos canais do blogue: Facebook, Youtube, Google+, Twitter, SoundCloud
▪ Quantas vezes visita por mês o enxames.com?
▪ Gostou do que viu durante o último ano? O que gostava de ter visto e não viu?
▪ Na sua opinião, o que deveria mudar/ melhorar no blogue?

Houve um total de 22 respostas ao inquérito.

http://www.enxames.com/


Como conheceu o sítio da Freguesia de Enxames - www.enxames.com?
(22 respostas)



De um modo geral, gosta dos artigos publicados neste blogue?
(22 respostas)

Super interessantes

Pessoas



Quais os temas preferidos no blogue?
(22 respostas)

Divulgação e promoção de eventos da freguesia

Artigos das entidades (Grupos, Associações, etc)

Fotos

Vídeos
Fotos

Publicações sobre o dia a dia

Outro



Gosta visualmente do site www.enxames.com ?
(20 respostas)



O que gostava de ler no Enxames.com que nunca leu?
(4 respostas)

As associações fazerem um artigo sobre um tema todos os meses

Gostaria que os grupos e associações fossem mais participativos. Que divulgassem as actividades.

Tradições da aldeia

Saída da missa



O que acha dos canais do blogue: Facebook, Youtube, Google+, Twitter, SoundCloud
(21 respostas)

São um bom meio para estar a par das novidades

Outro

Não servem de muito



Quantas vezes visita por mês o enxames.com?
(22 respostas)



Gostou do que viu durante o último ano? O que gostava de ter visto e não viu?
(11 respostas)

Gostei muito

Sim. Gostei

Sim. Não sei.

A gente da aldeia.



Na sua opinião, o que deveria mudar/ melhorar no blogue?
(6 respostas)

Maior divulgação dos eventos da aldeia.

Maior participação de novos colaboradores.

Não sei.



em nome de toda a equipa, Muito Obrigado pela sua 
participação e contributo!

www.enxames.com
- hugo batista-
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