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FORAM RESSARCIDAS, de algum modo, pela 
Seguradora e GOSTARIAM DE APOIO 
FINANCEIRO

FORAM RESSARCIDAS, de algum modo, pela 
Seguradora e NÃO QUEREM APOIO 
FINANCEIRO

NÃO FORAM RESSARCIDAS pela Seguradora 
e GOSTARIAM DE APOIO FINANCEIRO

NÃO FORAM RESSARCIDAS pela Seguradora 
e NÃO QUEREM APOIO FINANCEIRO

Situação com as seguradoras e se querem beneficiar 
de apoio financeiro da Ajudada.

Respostas de todas as pessoas lesadas (109).

 

Resultados do questionário a pessoas lesadas pelo 

incêndio de 3 de agosto, relativo ao apoio financeiro 

da AJUDADA Andanças 2016 
 

 
O objetivo do questionário foi chegarmos, de um modo o mais transparente possível, à definição dos 
critérios para a distribuição do dinheiro que se venha a angariar através da AJUDADA Andanças 2016. 
O critério selecionado representa a opção defendida pela maioria dos votantes lesados.  

O questionário esteve disponível para preenchimento online de 7 Dez. 2016 a 15 Fev. 2017. De um total 
de 446 viaturas sinistradas responderam ao questionário 109 pessoas lesadas (24%).  

102 (93%) das pessoas lesadas que responderam ao questionário gostavam de ter apoio financeiro da 
Ajudada. Destas, 19 (17%) foram de algum modo ressarcidas pelas seguradoras, enquanto que 83 (76%) 
não foram ressarcidas pelas seguradoras a nenhum nível. 

Os resultados do questionário são apresentados, de forma resumida, no texto e gráficos abaixo. 

Questão (i): Na sua opinião, a ajuda financeira angariada deverá ser: 

 62% dos lesados votou na opção 2:  Distribuída diferenciadamente - tendo em conta que os montantes 
angariados poderão resultar inferiores ao necessário (...), a ajuda financeira que venha a ser angariada 
deverá ser distribuída privilegiando o apoio a determinados casos ou grupos mediante critérios pré-
definidos. 

Questão (i.i): Se na secção anterior escolheu 2. 'Distribuída diferenciadamente', escolha p.f. uma das 

seguintes hipóteses: 

 57%  votou na opção b): Ser distribuída somente pelas pessoas lesadas que não foram ressarcidas das 
perdas pelas suas seguradoras. 

Questão (i.i.i): Se na secção anterior respondeu b, escolha p.f. qual das seguintes alternativas considera 

adequada: 

 60%  votou na opção: Uma verba proporcional ao valor comercial da viatura perdida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critério de Distribuição – o dinheiro angariado no Fundo Geral Comum da AJUDADA Andanças 
2016 será (i) distribuído diferenciadamente pelas pessoas lesadas que responderam ao questionário 
referindo querer esta ajuda e (i.i) que não foram ressarcidas pelas suas seguradoras, (i.i.i) sendo o 
Fundo existente distribuído por estas (83 pessoas) de modo proporcional ao valor comercial da 
viatura perdida. 

80% Não Ressarcidos, 
de algum modo, pela 
seguradora. 93% Gostariam de 

ter apoio financeiro 

20% Ressarcidos, 
de algum modo, 
pela seguradora. 
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a) Serem distribuídos dando PRIORIDADE A 
AJUDAR AGREGADOS FAMILIARES MAIS 
CARENCIADOS

b) Serem distribuídos SOMENTE PELAS PESSOAS 
LESADAS QUE NÃO FORAM RESSARCIDAS

c) Serem distribuídos por GRUPOS ESPECÍFICOS 
DE PARTICIPANTES NO FESTIVAL.

Como DISTRIBUIR DIFERENCIALMENTE? 
As escolhas dos 62% que defendem esta opção.
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24%
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60%
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16%

UMA VERBA IGUAL para todas estas pessoas 
lesadas 

UMA VERBA PROPORCIONAL ao valor 
comercial da viatura perdida

OUTRAS sugestões

Como DISTRIBUIR SOMENTE PELAS PESSOAS 
LESADAS QUE NÃO FORAM RESSARCIDAS?
As escolhas dos 57% que defendem esta opção.
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Este documento foi produzido a 31 de Março de 2017, no âmbito da AJUDADA Andanças 2016 - um movimento solidário, espontâneo e livre, por isso, independente de 
qualquer organismo, instituição ou associação, e desenvolvido por pessoas a título individual, voluntária e graciosamente, para apoio àqueles que foram lesados pelo 
incêndio de 3 de agosto, no estacionamento do festival Andanças de 2016, em Castelo de Vide (mais informação em: https://ajudadaandancas2016.wordpress.com). 
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1. DISTRIBUIR IGUALMENTE 

2. DISTRIBUIR DIFERENCIADAMENTE

3. DISTRIBUIR DE OUTRAS FORMAS

Como distribuir os fundos? 
Todos os lesados (109) que responderam ao questionário.

2. DISTRIBUIR DIFERENCIADAMENTE - tendo em conta que os 

montantes angariados poderão resultar inferiores ao necessário para 
satisfazer significativamente as perdas de todos, para ser útil, a ajuda 
financeira que venha a ser angariada deverá ser distribuída privilegiando 

o apoio a determinados casos ou grupos mediante critérios pré-definidos. 

3. DISTRIBUIR DE 
OUTRAS FORMAS  

 

a) Ser distribuída dando PRIORIDADE A 
AJUDAR AGREGADOS FAMILIARES MAIS 
CARENCIADOS, casos de maior precariedade 

e prejuízo profissional, e de perdas avultadas 

de material profissional ou mercadoria. 

b) Ser distribuída SOMENTE 
PELAS PESSOAS LESADAS QUE 
NÃO FORAM RESSARCIDAS das 

perdas pelas suas seguradoras. 

c) Ser distribuída por GRUPOS ESPECÍFICOS 
DE PARTICIPANTES NO FESTIVAL - como por 

ex.: artistas, feirantes/concessionários, 
voluntários, outros grupos específicos - p.f. 

indique de seguida como priorizaria estes grupos. 

Opção mais votada: Uma verba proporcional ao valor comercial da viatura perdida. 

1. DISTRIBUIR IGUALMENTE - por 

todas as viaturas sinistradas cujos 
proprietários/ condutores pretendam 
ser beneficiados - independentemente 

do valor das perdas. 

https://ajudadaandancas2016.wordpress.com/

