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COPYRIGHT, IP RIGHTS, PROPIETARY INFORMATION 
 
 Todo o conteúdo de este documento/apresentação está protegido por direitos de autos e/ ou de propriedade intelectual a menos que se indique o contrario. Todos os direitos estão reservados e são 

propriedade de ENXAMES.COM. 
 
Nenhuma cópia ou distribuição está permitida da totalidade ou parte deste documento sem prévia autorização escrita de ENXAMES.COM. Só para efeitos exclusivos pelos quais você é destinatário deste 
documento/apresentação lhe está permitido realizar uma cópia ou impressão da mesma, sempre que não se realizem mudanças no seu conteúdo e se incluía esta nota para que os direitos de autor 
continuem garantidos. Qualquer uso comercial está totalmente proibido. 
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incluindo marcas, informação, texto, fotografias e desenho, salvo indicação em contrário. 
 
Se bem que se realizaram todos os esforços para dar uma informação correta, os erros e omissões podem ocorrer. Em consequência, ENXAMES.COM não aceita nenhuma responsabilidade por qualquer 
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the content is attached to the reproduction. Beyond that, no further copies may be made or distributed without written authorization. All commercial use is expressly forbidden. 
 
ENXAMES.COM is the owner, copyright owner or authorized user for all other aspects and content of this paper/presentation including trademark, information, text, photographs and design unless 
otherwise stated. 
 
While every endeavour has been made to supply accurate information, errors and omissions may occur. Accordingly, ENXAMES.COM does not accept any liability for any loss or damage which may 
directly or indirectly result from any advice, opinion, information, representation or omission, whether negligent or otherwise, contained on this site. 
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Número de respostas diárias 

 

 

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? 

O que gostava de ler no Enxames.com que nunca leu? 

Gosta visualmente do site www.enxames.com ? 

O que acha dos canais do blogue: Facebook, Youtube,  

Google+, Twitter, SoundCloud 

Quantas vezes visita por mês o enxames.com? 

Na sua opinião, o que deveria mudar/ melhorar no blogue? 

 

Houve um total de 33 respostas ao inquérito. 
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Como conheceu o Blogue Enxames - www.enxames.com? 

Através de amigos 20 61% 

Através de outro site 1 3% 

Através do Facebook 4 12% 

Através do Google 10 30% 

 

 



De um modo geral, gosta dos artigos publicados neste blogue? 

 

 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 3 9% 

4 14 42% 

5 16 48% 



Quais os temas preferidos no blogue? 

 

 

Divulgação e promoção de eventos da freguesia 11 33% 

Artigos das entidades (Grupos, Associações, etc) da 
freguesia 

8 24% 

Publicações sobre o dia a dia 7 21% 

Vídeos 3 9% 

Fotos 1 3% 

Outro 3 9% 

 

 



O que gostava de ler no Enxames.com que nunca leu? 

 

 

 Uma secção de pergunta/resposta direta com os órgãos máximos da junta de freguesia 

 Tudo o que diga respeito às atividades levadas a efeito na Freguesia. 

 Noticias da terra 

 Narrações sobre a vida na aldeia no passado. Testemunhos das pessoas mais idosas. 

 História da aldeia 

 Já li de tudo mas o que seria importante é que os órgãos soberanos adoptassem de uma por todas e sem medos este blogue 

como sendo o seu canal de comunicação oficial de toda a freguesia. além disso promovessem a outras organizações (clube 

de caça, comissão de festas, etc etc) a fazerem o mesmo.. Objectivo: se não está no blogue não é oficial 

 Fotos de vários sítios 

 Arquitetura e Construção 

 Noticias diárias dos acontecimentos da freguesia 

 Tudo o que é festas 

 Falecimentos e nascimentos 

 Permacultura 

 Gostava que o pessoal dos Enxames fosse mais ativo, para poder ser mais notícia. 

 Fofocas 

 Nada em particular. 

 Atendendo que existe uma estação meteorológica nos Enxames, seria possível informação do estado do tempo diariamente? 



Gosta visualmente do site www.enxames.com ? 

 

 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 3 9% 

4 20 61% 

5 9 27% 

 

 



O que acha dos canais do blogue: Facebook, Youtube, 
Google+, Twitter, SoundCloud 
 

 

 
Não servem de muito 4 12% 

São um bom meio para 
estar a par das 
novidades 

3
0 

91% 

Outro 0 0% 

 

 



Quantas vezes visita por mês o enxames.com? 

 

 



Na sua opinião, o que deveria mudar/ melhorar no blogue? 

 

 

 Aprofundar assuntos culturais 

 Existir maior interação com os habitantes, de forma a que fosse possível só pelo facto de 

acedermos a ele termos todas as informações sobre a freguesia 

Neste momento o que se torna necessário é conseguir que os colaboradores possam contribuir 

com mais informação do que se passa ou se vai passar na Aldeia 

 As associações deveriam ser mais participativas na publicação e divulgação de eventos/notícias. 

 Entrevistas com pessoas que se destacam ai e locais abandonados. 

Melhorar com a participação de jovens. 

Mais novidades do dia-a-dia. 

Mais vídeos. 

Mais noticias s/ Enxames. 

 Frequência da informação. 

 Parabéns pelo trabalho, não tenho nada a apontar, está bom, pouco, continuar. 
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