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Section 1 of 13

After section 1

Section 2 of 13

Email address *

This form is collecting email addresses. Change settings

QUESTIONÁRIO a pessoas lesadas pelo 
incêndio de 3 de agosto, relativo ao apoio 
Fnanceiro da AJUDADA Andanças 2016
No âmbito das diversas iniciativas da AJUDADA Andanças 2016 (ajudadaandancas2016.wordpress.com), está a ser feito 
um esforço de angariação de fundos com o objectivo de contribuir, em geral, para minorar os danos materiais das 
pessoas lesadas pelo incêndio do dia 3 de agosto de 2016, que afectou o festival Andanças.

Ainda que não se possa prever quanto dinheiro se conseguirá angariar, este questionário tem como intuito fazer um 
levantamento da opinião/posicionamento das pessoas lesadas pelo incêndio, nomeadamente para saber: 1. se têm 
necessidade e pretendem beneFciar de alguma ajuda Fnanceira que se venha a recolher ao longo dos próximos meses; e 
2. quais os critérios maioritariamente defendidos para a distribuição justa e transparente dessa ajuda geral.

Convidamos todas as pessoas lesadas pelo incêndio a preencherem o questionário, que estará disponível on-line de 7 a 
21 de dezembro. As respostas e dados são conFdenciais e serão usados apenas para efeitos estatísticos e de gestão dos 
apoios Fnanceiros através do fundo geral comum, no âmbito da AJUDADA Andanças 2016.*

Agradecemos a sua colaboração.

*- existindo no movimento informal e alargado que é esta AJUDADA, várias angariações autónomas, debaixo do mesmo 
nome/propósito, dedicadas a apoiar directamente pessoas e grupos amigos lesados, este questionário refere-se apenas 
à ajuda a providenciar através do fundo comum criado para apoio geral à massa anónima de pessoas lesadas (que 
tiveram as suas viaturas sinistradas no incêndio).

Valid email address

Continue to next section

Parte I: dados pessoais e da viatura
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After section 2

Section 3 of 13

After section 3

Section 4 of 13

Parte I: dados pessoais e da viatura
Para podermos inventariar devidamente as principais situações e intenções de apoio Fnanceiro, dentro do universo das 
pessoas lesadas/viaturas sinistradas, agradecemos o preenchimento completo, rigoroso, e em consciência, das 
seguintes questões e campos de informação.

Os dados pessoais e de contacto apenas serão utilizados no âmbito desta AJUDADA Andanças 2016.

*É uma das pessoas que perdeu ou daniFcou a sua viatura no incêndio de 3 de 
Agosto?

Não

Sim

Continue to next section

Obrigado pela sua participação. Este 
questionário destina-se apenas às pessoas 
que perderam ou Fcaram com a viatura 
daniFcada pelo incêndio de 3 de agosto de 
2016, no festival Andanças.
Description (optional)

Submit form

1. Dados pessoais
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After section 4

Section 5 of 13

Description (optional)

*1.1. Nome completo:

Short answer text

Nome completo do proprietário da viatura (se não for o próprio):

Short answer text

*1.2. E-mail:

Short answer text

*1.3. Número de telemóvel:

Short answer text

*1.4. Morada de residência:

Short answer text

*Concelho:

Short answer text

Continue to next section

2. Dados da viatura sinistrada e seguro:
Description (optional)
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*2.1. Matrícula:

Short answer text

2.2. Número atribuído pela GNR:

Short answer text

*2.3. Marca e modelo da viatura (Marca - Modelo):

Short answer text

*2.4. Ano e mês de fabrico (AAAA - MM):

Short answer text

*

1.

2.

3.

4.

5.

2.5. Tipo de cobertura/seguro:

Seguro automóvel obrigatório ("contra terceiros") sem cláusula incêndios

Seguro automóvel obrigatório ("contra terceiros") com cláusula incêndios

Seguro de danos próprios sem cláusula incêndios

Seguro de danos próprios com cláusula incêndios

Outras (p.f. indicar em baixo)

Se respondeu 'Outras', p.f. indicar de que tipo:

Short answer text

*2.6. Número da apólice de seguro automóvel:
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After section 5

Section 6 of 13

Short answer text

*2.7. Seguradora:

Short answer text

Continue to next section

3. Danos decorrentes do incêndio
Description (optional)

*3.1. A viatura Fcou: 

Totalmente destruída

Parcialmente daniFcada

*3.2. Foi ressarcida/o da perda/danos pela seguradora?

Não

Sim

Se sim:

Totalmente (valor comercial da viatura)

Parcialmente

Se parcialmente, como e que montante?
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After section 6

Section 7 of 13

Short answer text

3.3. Teve outras perdas e danos materiais signiFcativos? (recheio da viatura)

Não

Sim

Quais?  (p.f. enumere os bens mais importantes que foram destruídos)

Long answer text

Qual o valor estimado desses bens perdidos? (em euros)

Short answer text

*3.4. Gostaria de beneFciar da ajuda Fnanceira da recolha de fundos da 
AJUDADA? (ainda que não se saiba quanto poderá ser)

Não

Sim

Continue to next section

4. A sua situação
Se pretende beneFciar da ajuda Fnanceira desta AJUDADA - independentemente do montante que possa vir a ser 
angariado -, ajude-nos p.f. a perceber a sua situação, uma vez que esse poderá vir a ser um dos critérios de distribuição 
dos fundos.
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*4.1 Considera que a sua situação é:

Pedimos que responda em consciência, de acordo com a situação que identiFcar como sendo a sua. E, se possível, sem 
expectativas quanto a prazos e eventuais montantes de ajuda.

a) Prioritária e urgente

b) Menos urgente

a) Prioritária e urgente devido a:

Se respondeu a) na questão 4.1., indique p.f. porquê (pode incluir uma ou mais das seguintes opções/caixas).

DiFculdades na área proFssional

DiFculdades na área pessoal

Outras (p.f. indicar em baixo)

b) Menos urgente porque:

Se respondeu b) na questão 4.1., indique p.f. porquê (pode incluir uma ou mais das seguintes opções/caixas).

Posso esperar e receber após pessoas mais necessitadas

Já tenho carro de substituição/outro carro

Outras (p.f. indicar em baixo)

Se respondeu 'Outras', naquela que será a sua situação, a) ou b), p.f. indicar quais 
as razões:

Short answer text

*4.2. Indique p.f. o IBAN da conta para onde pretende seja transferido o 
dinheiro do fundo geral comum (quando vier a ser possível):

Short answer text

*4.3. É uma das pessoas lesadas que já receberam ajuda Fnanceira através  de 
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After section 7

Section 8 of 13

*4.3. É uma das pessoas lesadas que já receberam ajuda Fnanceira através  de 
alguma iniciativa de apoio directo/especíFco?

Têm havido já várias pequenas angariações de fundos para ajuda a pessoas/grupos lesados, por iniciativa de amigos ou 
colectividades próximas, que se integram neste movimento solidário informal que é esta AJUDADA (e em muitos casos 
debaixo da mesma designação de AJUDADA Andanças 2016). Mas, cujas receitas reverteram logo, directamente, a favor 
das pessoas/grupos especíFcos, pré-deFnidos e anunciados pelas respectivas organizações.

Não

Sim

Se sim, p.f. indique qual a(s) iniciativa(s) (tipo/nome, local e quem organizou) e 
qual o montante total de que já beneFciou pessoalmente:

Long answer text

4.4. Comentários ou sugestões:

Long answer text

Antes de avançar para a secção seguinte, no seu próprio interesse, p.f. veriFque 
cuidadosamente se o seu IBAN está correcto!

Obrigado.

Continue to next section

Parte II: Critérios de distribuição dos fundos
Independentemente do que se venha a angariar, para este fundo geral comum, poder Fcar aquém do total desejável e, por 
isso, sem querer criar expectativas, pretendemos encontrar uma forma justa, transparente e consensual de distribuir os 
fundos recolhidos, pelo conjunto das pessoas lesadas que estejam em situação mais carenciada ou se manifestem 
interessadas em receber alguma ajuda Fnanceira.

Para isso, gostaríamos de envolver todas as pessoas lesadas na deFnição dos critérios de distribuição e modo de 
proceder a este apoio.
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After section 8

Section 9 of 13

*Na sua opinião, a ajuda Fnanceira angariada deverá ser:

1. Distribuída igualmente  - por todas as viaturas sinistradas cujos proprietários/condutores pretendam ser beneFciados – independentemente do valor das perdas, rendimento familiar, ou de já terem sido ressarcidos pelas suas seguradoras, e podendo resultar num valor mais reduzido para cada pessoa, face ao total das perdas.

2. Distribuída diferenciadamente - tendo em conta que os montantes angariados poderão resultar inferiores ao necessário para satisfazer signiFcativamente as perdas de todos, para ser útil, a ajuda Fnanceira que venha a ser angariada deverá ser distribuída privilegiando o apoio a determinados casos ou grupos mediante critérios pré-deFnidos, como os apresentados na secção seguinte (2.1).

3. Distribuída de outras formas (p.f. escrever em baixo quais)

Se respondeu 3., que outras formas sugere para distribuir os fundos (para além 
de 1. e 2.):

Long answer text

Continue to next section

2. Distribuição diferenciada
Para ajudar a eleger os critérios para uma distribuição diferenciada dos fundos.

*Se na secção anterior escolheu 2. 'Distribuída diferenciadamente', escolha p.f. 
uma das seguintes hipóteses:

a) Ser distribuída dando prioridade a ajudar os agregados familiares mais carenciados, casos de maior precaridade e prejuízo proFssional, e de perdas avultadas de material proFssional ou mercadoria.

b) Ser distribuída somente pelas pessoas lesadas que não foram ressarcidas das perdas pelas suas seguradoras - para deFnir sub-critérios para esta opção b), p.f. passar à secção seguinte (2.b).

c) Ser distribuída por grupos especíFcos de participantes no festival - como por ex.: artistas, feirantes/concessionários, voluntários, outros grupos especíFcos - p.f. indique de seguida como priorizaria estes grupos.

Se respondeu c), como priorizaria estes diversos grupos?

P.f. ordenar do primeiro para o último (por ordem decrescente de prioridade).

Long answer text
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After section 9

Section 10 of 13

After section 10

Section 11 of 13

Espaço destinado a comentários/sugestões sobre as alíneas anteriores:

Long answer text

Continue to next section

2.b Distribuição diferenciada por pessoas 
lesadas não ressarcidas
Para ajudar a eleger os sub-critérios para uma distribuição diferenciada dos fundos somente pelas pessoas lesadas que 
não foram ressarcidas das perdas pelas suas seguradoras.

*Se na secção anterior respondeu 2.b, escolha p.f. qual das seguintes 
alternativas considera adequada:

Uma verba igual para todas estas pessoas lesadas (não ressarcidas);

Uma verba proporcional ao valor comercial da viatura perdida;

Outras (p.f. indique quais de seguida)

Se respondeu outras, p.f. indicar quais:

Long answer text

Continue to next section

Estamos quase a terminar :)
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After section 11

Section 12 of 13

Está a chegar ao Fm deste questionário. Agradecemos a sua colaboração. Tem nesta fase a opção de responder ainda a 
meia dúzia de questões sobre a AJUDADA Andanças 2016, se assim o quiser. Se não, pode avançar directamente para a 
conclusão e envio do questionário.

*Está disponível para responder a mais algumas questões sobre a AJUDADA 
Andanças 2016? (breves minutos)

Não

Sim

Continue to next section

Parte III: AJUDADA Andanças 2016
A AJUDADA Andanças 2016 é um movimento espontâneo e informal de solidariedade e entreajuda voluntária, de pessoas 
direta ou indiretamente afetadas pelo incêndio ocorrido no estacionamento provisório do festival Andanças de 2016 e 
solidárias com quem, de algum modo, foi lesado. Baseado na boa vontade e numa rede de grupos locais/regionais de 
voluntários e de alguns apoios/parceiros, de norte a sul de Portugal (e alguns em Espanha), o objetivo é apoiar as 
pessoas lesadas dentro da medida das nossas possibilidades. Para mais informações sobre esta iniciativa, consultar a 
secção 'o que é a AJUDADA' no nosso blogue: ajudadaandancas2016.wordpress.com

1. Já tinha conhecimento da AJUDADA Andanças 2016?

Não

Sim

2. Se sim, já tinha visitado o blogue, acedido a informações via Facebook, ou 
recorrido a algum tipo de ajuda através do email ou telefone da AJUDADA?

Não

Sim

Se sim, p.f. indique qual? (dos meios/canais de acesso a ajuda/informação da 
AJUDADA usou)
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AJUDADA usou)

Short answer text

Nada útil

1 2 3 4 5

Muito útil

3. Acha a AJUDADA Andanças 2016 uma iniciativa útil? 

4. Tem interesse e disponibilidade para colaborar na rede voluntária da AJUDADA 
Andanças 2016 (para informações - ajudadaandancas2016.wordpress.com):  

Não

Sim

Se sim, escolha p.f. a(s) área(s) em que pode ajudar:

Comunicação

Produção/organização e apoio a eventos

Ajuda/gestão Fnanceira/contabilística

Multimédia, design

Informática

Outras

Se respondeu 'Outras', p.f. indicar quais:

Long answer text

Se optou por integrar a AJUDADA Andanças 2016, o seu nome e contactos de 
email e telemóvel serão adicionados à rede e partilhados, para poder passar a 
receber as informações e, se necessário, ser contactada/o para alguma eventual 
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After section 12

Section 13 of 13

receber as informações e, se necessário, ser contactada/o para alguma eventual 
ajuda especíFca, no âmbito desta AJUDADA.

Description (optional)

Continue to next section

Muito obrigado pelo seu tempo e participação.
Agradecemos a sua disponibilidade e colaboração no preenchimento deste questionário que permitirá melhor ir ao 
encontro e apoiar as necessidades das pessoas lesadas. As respostas serão devidamente tratadas, sendo comunicados 
oportunamente os resultados e critérios maioritariamente escolhidos.*

*- Lembramos, que estes critérios se destinam apenas à distribuição de apoio Fnanceiro a angariar pelas iniciativas de 
âmbito alargado, para o fundo geral comum da AJUDADA Andanças 2016, que reverterá depois a favor da massa 
anónima de pessoas lesadas. (Estes critérios não se aplicam, por isso, às receitas autónomas de angariações especíFcas 
para apoio Fnanceiro directo a amigos ou grupos lesados, como já têm acontecido com algumas iniciativas.)

Comentários ou sugestões Fnais:

Long answer text


