Questionário de Políticas, Instrumentos, Contextos, Projetos e Iniciativas de Estilos de Vida
Sustentáveis
Bem-vindo ao Questionário de Estilos de Vida Sustentáveis

A maneira como vivemos nossas vidas diárias - nossas escolhas, hábitos e o contexto no qual
vivemos - têm um efeito profundo em nosso planeta, nossas comunidades e nosso bem-estar.
Pessoas em todo o mundo estão encontrando novas maneiras de viver que favorecem a qualidade
de vida através do uso de uma parcela justa dos recursos da Terra - precisamos de sua ajuda para
revelar as milhares de soluções existentes!
O Instituto para Estratégias Ambientais Globais (Institute for Global Environmental Strategies) e a
One Earth convidam você a compartilhar exemplos de modos de vida sustentáveis.

O que estamos procurando?
Estamos interessados em soluções para como vivemos, movemos, consumimos, comemos,
relaxamos, nos conectamos uns com os outros e passamos nosso tempo. Seu trabalho pode ser
focado em alimentos, mobilidade, habitação, bens de consumo, lazer - ou você pode reunir todos
em iniciativas de estilos de vida sustentáveis.
Receberemos estas soluções de todas as formas, tais como:

Iniciativas
Experimentos
Políticas e instrumentos
Contextos e ideias
Modelos de negócios
Projetos comunitários
Programas de artes e educação
E mais...
Alguns exemplos iniciais e mais informações sobre este projeto podem ser encontrados em nosso
site.
Preenchendo o questionário
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O seu progresso no questionário é exibido através de uma barra de progresso e números de
página. Observe que você pode voltar a perguntas anteriores usando os botões na parte inferior de
cada página.
As respostas serão salvas quando você completar cada página. No entanto, uma vez que você
fechar qualquer guia em que o questionário estiver aberto, você não poderá acessar suas respostas
novamente. Isso é devido à necessidade do questionário de permitir várias submissões de um
mesmo dispositivo. Por favor, complete o questionário antes de fechar a guia.
Observe que são necessários cerca de 30 a 60 minutos para preencher este questionário.
Muito obrigado pela sua gentil contribuição para o nosso projeto! Estamos ansiosos para ler o seu
material.
Este questionário faz parte do Projeto de Visão de um Futuro com Estilos de Vida e Instrumentos
de Transição para a Baixa Pegada de Carbono. O projeto faz parte do Programa de Vida
Sustentável e Educação do Quadro Decenal de Programas sobre Padrões de Consumo e Produção
Sustentáveis (10YFP). A Rede One Planet é a rede do Quadro de Programas de 10 anos sobre
Consumo e Produção Sustentável.
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Questionário de Políticas, Instrumentos, Contextos, Projetos e Iniciativas de Estilos de Vida
Sustentáveis
Visão Geral de Políticas/Instrumento/Estrutura/Projeto/Iniciativa

Vamos ter um panorama geral da política / instrumento / contexto / projeto / iniciativa que você está
submetendo para avaliação
* 1. Nome da Política/Instrumento/Contexto/Projeto/Iniciativa

* 2. Nome do implementador ou agência implementadora

* 3. Descrição da Política/Instrumento/Contexto/Projeto/Iniciativa (em 3 ou 4 frases)

4. Em suas próprias palavras, como esta política / contexto / estrutura / projeto / iniciativa se conecta ao
objetivo de apoiar o desenvolvimento de estilos de vida sustentáveis, isto é, promove uma melhor
qualidade de vida em termos sociais e ambientais na vida cotidiana?
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5. Que tipo de organização era a agência implementadora? Se mais de um implementador estiver
envolvido, marque todas que se aplicam.
Academia
Governo local
Governo nacional
Governo Regional
Grupo comunitário informal
Grupo de fé
Organização baseada na comunidade
Organização não governamental
Organização Internacional
Pessoa física
Rede
Setor privado - corporação grande ou multinacional
Setor privado - pequenas e médias empresas (menos de 250
funcionários)
Outro (por favor, especifique)

* 6. Quais áreas são visadas? (Por favor, selecione todas que se aplicam).
Alimentos

Lazer

Bens de consumo

Mobilidade

Construção

Geral / questões transversais

* 7. Escopo Geográfico (Por favor, selecione todas que se aplicam).
Cidade / município ou aldeia
Comunidade
Indivíduo(s) ou Residência
Internacional
Nacional
Província ou estado
Regional
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8. Em que país foi implementado?

Outro (por favor, especifique)

9. Se for o caso, por favor, conte-nos em qual cidade ou município ocorreu a implementação.

10. Forneça detalhes de qualquer política, atividade ou pesquisa anterior que tenha inspirado o projeto

11. Em que ano foi iniciado?

12. Duração em meses (se estiver em curso, por favor, deixe em branco)

13. Quais das seguintes alternativas contemplam as intenções originais para a implementação? (Por favor,
selecione todas que se aplicam)
Acordo internacional (por exemplo, objetivos de
desenvolvimento sustentável, Acordo de Paris, etc.)
Antecipar ou influenciar os futuros requisitos legais
Conexão social
Conformidade legal (atual)
Conservação / preservação da natureza
Construir uma comunidade sustentável
Criação de emprego
Demanda pública
Educação
Eficiência de recursos
Empoderamento individual ou comunitário
Espiritual / fé
Geração de renda
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Igualdade de gênero
Justiça social / igualdade / inclusão
Melhorar a competitividade das empresas (atrair / reter o
talento, melhorar a reputação, facilitar a criação de redes)
Melhoria ambiental (por exemplo, ecologização/arborização
urbana, poluição reduzida, menos desperdício)
Mudança do sistema econômico ou financeiro (desafiando a
estrutura do sistema atual)
Mudanças Climáticas
Oportunidade de negócios (iniciando negócios ou
empreendimentos sociais)
Poupar custos
Promover o empreendedorismo
Provimento de instalações públicas
Provisão de necessidades básicas
Reduzir a pegada ambiental (por exemplo, material, carbono,
ecológico)
Reputação pública (melhorar ou preservar)
Saúde pública
Outro (por favor, especifique)

14. Por favor, liste as três principais motivações.

15. Quais foram as metas ou objetivos declarados?
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Questionário de Políticas, Instrumentos, Contextos, Projetos e Iniciativas de Estilos de Vida
Sustentáveis
Implementação

Nesta página, nós vamos perguntar quais foram os problemas de implementação - barreiras,
fatores de sucesso, abordagem utilizada, ferramentas de comunicação e conhecimento técnico
necessário.

* 16. Até que ponto as seguintes alternativas foram fatores facilitadores ou de apoio?
Um pouco
Facilitador - embora
Facilitador
Facilitador principal Facilitador crítico fosse um fator, sua moderado - isso era
- sem isso, os
sem isso, a
Não aplicável / Não ausência poderia ter favorável, mas sua objetivos / metas
implementação
é um fator
sido superada
ausência não
precisariam ser
provavelmente não
significativo
facilmente
mudaria o caso
alterados
seria possível.
Aceitação social
(aceitando a
necessidade e / ou os
resultados)
Acesso a fundos (por
exemplo, concessão,
investimento,
empréstimo, etc.)
Acesso a instalações
para reuniões
Acesso à tecnologia
Acesso à terra
Apoio empresarial
(local, regional ou
nacional)
Condições econômicas
Disponibilidade de
conhecimento
especializado ou técnico
Disponibilidade de
pessoal
Engajamento público
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Um pouco
Facilitador - embora
Facilitador
Facilitador principal Facilitador crítico fosse um fator, sua moderado - isso era
- sem isso, os
sem isso, a
Não aplicável / Não ausência poderia ter favorável, mas sua objetivos / metas
implementação
é um fator
sido superada
ausência não
precisariam ser
provavelmente não
significativo
facilmente
mudaria o caso
alterados
seria possível.
Enquadramento jurídico
Mídia (local, regional ou
nacional)
Normas sociais
(incluindo normas
culturais e tradições
locais)
Política governamental
(local, regional ou
nacional)
Qualidade das
infraestruturas (local,
regional ou nacional)
Vontade política
(presença nos níveis
local, regional ou
nacional)
Por favor, forneça detalhes adicionais sobre fatores facilitadores ou de suporte, se necessário.

* 17. Até que ponto as seguintes alternativas foram desafios?
Desafio principal –
Um pouco
Desafio moderado - algumas metas do
desafiador - embora
isso podia ser
caso tiveram que
Não aplicável / Não fosse um fator, ele
superado com
ser mudadas para
é um fator
poderia ser
esforço e sem
superar este
significativo
superado facilmente
mudar o caso
desafio

Desafio crítico – o
caso teve que ser
significativamente
alterado para
superar este
desafio.

Aceitação social
(aceitando a
necessidade e / ou os
resultados)
Acesso a fundos (por
exemplo, concessão,
investimento,
empréstimo, etc.)
Acesso a instalações
para reuniões
Acesso à tecnologia
Acesso à terra
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Desafio principal –
Um pouco
Desafio moderado - algumas metas do
desafiador - embora
isso podia ser
caso tiveram que
Não aplicável / Não fosse um fator, ele
superado com
ser mudadas para
é um fator
poderia ser
esforço e sem
superar este
significativo
superado facilmente
mudar o caso
desafio

Desafio crítico – o
caso teve que ser
significativamente
alterado para
superar este
desafio.

Apoio empresarial
(local, regional ou
nacional)
Condições econômicas
Disponibilidade de
conhecimento
especializado ou técnico
Disponibilidade de
pessoal
Engajamento público
Enquadramento jurídico
Mídia (local, regional ou
nacional)
Normas sociais
(incluindo normas
culturais e tradições
locais)
Política governamental
(local, regional ou
nacional)
Qualidade das
infraestruturas (local,
regional ou nacional)
Vontade política
(presença nos níveis
local, regional ou
nacional)
Por favor, forneça detalhes adicionais sobre os desafios, se necessário
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18. Qual foi a principal abordagem utilizada? (escolha um máximo de três)
Aprendizagem pessoa-a-pessoa

Desenvolver um programa / serviço continuado

Campanha / sensibilização (destinada ao público em geral)

Implementação de um projeto piloto / demonstrativo

Capacidade de desenvolvimento / treinamento

Incentivo financeiro (subsídio, cobrança de impostos, multas)

Convocar stakeholders / parceiros

Iniciar uma empresa comercial ou social

Defesa da mudança de política (direcionada aos decisores
políticos)

Mudança / regulação de políticas

Outro (por favor, especifique)

19. Quais ferramentas de comunicação foram utilizadas?
Cartazes e folhetos;
Evento de conscientização (como o Mês de Resíduos Zero,
Dia da Biodiversidade, etc.);
Mídia impressa (jornais, revistas etc.);
Mídia social
Pesquisas de opinião ou questionários;
Prospecção porta a porta;
Rádio;
Reuniões da comunidade;
Site
Outro (por favor, especifique)
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20. Nível de especialização / conhecimento especializado / capacidade técnica necessária para
implementar (assinale todos os que se aplicam).
Nenhum conhecimento especializado necessário
Competências exigidas foram encontradas com facilidade no
local, com um custo mínimo ou nenhum custo
Capacidade necessária desenvolvida através de um curso ou
oficina de curta duração
Requer envolvimento de um pequeno número de pessoas
com treinamento especializado (e certificação)
Requer envolvimento de um grande número de pessoas com
treinamento especializado (e certificação)
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Questionário de Políticas, Instrumentos, Contextos, Projetos e Iniciativas de Estilos de Vida
Sustentáveis
Resultados do Estudo de Caso

Aqui perguntaremos quais foram os impactos do caso, se eles foram sustentados e até que ponto
as metas e objetivos foram atingidos.

* 21. Quais foram os resultados? (assinale todos que se aplicam)
Muito cedo para Impactos foram Impactos foram
afirmar
observados
medidos

Impactos de
longo prazo

Impactos foram
temporários

Não se aplica.

Acordo internacional (por
exemplo, objetivos de
desenvolvimento
sustentável, Acordo de
Paris, etc.)
Antecipar ou influenciar
os futuros requisitos
legais
Conexão social
Conformidade legal
(atual)
Conservação /
preservação da natureza
Construir uma
comunidade sustentável
Criação de emprego
Demanda pública
Educação
Eficiência de recursos
Empoderamento
individual ou comunitário
Espiritual / fé
Geração de renda
Igualdade de gênero
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Muito cedo para Impactos foram Impactos foram
afirmar
observados
medidos

Impactos de
longo prazo

Impactos foram
temporários

Não se aplica.

Justiça social / igualdade
/ inclusão
Melhorar a
competitividade das
empresas (atrair / reter o
talento, melhorar a
reputação, facilitar a
criação de redes)
Melhoria ambiental (por
exemplo,
ecologização/arborização
urbana, poluição
reduzida, menos
desperdício)
Mudança do sistema
econômico ou financeiro
(desafiando a estrutura do
sistema atual)
Mudanças Climáticas
Oportunidade de
negócios (iniciando
negócios ou
empreendimentos
sociais)
Poupar custos
Promover o
empreendedorismo
Provimento de
instalações públicas
Provisão de
necessidades básicas
Reduzir a pegada
ambiental (por exemplo,
material, carbono,
ecológico)
Reputação pública
(melhorar ou preservar)
Saúde pública
Outro (por favor, especifique)

13

22. Os objetivos /metas mudaram durante a implementação? Se sim, descreva.

* 23. Os objetivos/metas foram atingidos?

Completamente;

Em grande medida

Um pouco

Muito pouco

De modo nenhum

Û
Š

Û
Š

Û
Š

Û
Š

Û
Š

Não aplicável atividades
incompletas ou muito
cedo para afirmar

* 24. Os resultados foram medidos? Se a implementação ainda está ocorrendo, os resultados estão sendo
medidos?
Sim
Não
Não sei

25. Se os resultados foram medidos, por favor, detalhe a metodologia abaixo

26. Se os resultados foram medidos, por favor, forneça os resultados abaixo

27. Quais foram os 2-3 fatores que contribuíram para o sucesso?
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Questionário de Políticas, Instrumentos, Contextos, Projetos e Iniciativas de Estilos de Vida
Sustentáveis
O caminho adiante

Aqui perguntaremos sobre os planos futuros.

* 28. Até que ponto o impacto foi sustentado?
Nem um pouco - o
impacto terminou
após o término das
atividades iniciais

Û
Š

Muito pouco - houve Um pouco - houve Em grande medida - Completamente uma mudança
uma mudança
houve uma mudança houve uma mudança
Não aplicável sustentada em um
sustentada em um
sustentada na
sustentada na
atividades não
pequeno número de número significativo
maioria dos
grande maioria dos completas ou muito
beneficiários
de beneficiários
beneficiários
beneficiários
cedo para afirmar

Û
Š

Û
Š

Û
Š

Û
Š

29. Se não tiver concluído ainda, descreva o que será feito para garantir que o impacto seja sustentado.

* 30. Outras intervenções similares foram inspiradas por isto? Outros usaram isso como um modelo?
Sim
Não
Não se aplica
Não sei

31. Nome de qualquer outra intervenção que tenha sido inspirada por isso.
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32. Você gostaria de recomendar outro case de política / instrumento / estrutura / projeto ou iniciativa para
o qual você pessoalmente não possui detalhes? Se assim for, forneça uma breve descrição e os detalhes
de contato (se disponível).

33. Por favor, liste todas as referências usadas e links para vídeos / documentos / publicações relevantes.

34. Se houver qualquer outra coisa que você gostaria de nos informar sobre sua submissão, por favor,
faça-o aqui.

* 35. Por favor, conte-nos um pouco sobre você (nome, endereço de e-mail e país são obrigatórios).
Nome
Afiliação (empresa,
instituto, etc.)
Endereço
Endereço
Cidade
Estado / Província
CEP / Código Postal
País
Endereço de e-mail
Número de telefone

* 36. Você ou sua organização estavam diretamente envolvidos na implementação?
Sim
Não
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37. Se você não faz parte da agência implementadora, selecione a opção que melhor descreve seu
histórico.

Organizacao nao governamental

* 38. Você estaria disposto a participar de uma entrevista subsequente conosco?
Sim
Não
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