Questionário do Worcester Now | Next
Diga-nos o que pensa!
Como participar: as seguintes metas prioritárias para o plano diretor de Worcester surgiram com
base no envolvimento da comunidade e da cidade ao longo de 2022. Leia as metas propostas
abaixo e diga-nos o que falta, se faltar algo!
Uma observação sobre o formato: lembre-se de que as metas propostas são intencionalmente
abrangentes. Todas terão recomendações e ações de políticas detalhadas abaixo delas no plano
final. A análise pública para refinar as recomendações e ações será feita na Audiência Pública do
Plano Proposto no início de 2023.
Sobre: Worcester Now | Next é um processo de planejamento urbano de 18 meses que explora
questões como habitação, oportunidades econômicas, transporte, mobilidade entre outros. O plano
diretor final será um roteiro coordenado para o desenvolvimento e evolução futuros da cidade, bem
como estabelecerá uma estrutura para estudos posteriores mais detalhados.

Metas de habitação

Discordo

Neutro(a)

Concordo

Concordo
plenamente

1. Melhorar a qualidade das habitações
existentes em Worcester.
2. Aumentar a oferta habitacional de Worcester
com diversidade de tipos de habitação.
3. Proteger e expandir habitações acessíveis.
4. Expandir e criar novas oportunidades para se
ter a casa própria.
5. Priorizar a redução do número de sem-tetos.
Acha que falta algo nas Metas de habitação? Mudaria algo nessas metas? (Indique o número da
meta associada ao seu comentário.)
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Metas de transporte e mobilidade

Discordo

Neutro(a)

Concordo

Concordo
plenamente

1. Redesenhar ruas para priorizar a
segurança, o conforto e a sustentabilidade
para todos os usuários.
2. Investir no transporte público de Worcester.
3. Criar a estrutura regulatória para alcançar um
desenvolvimento equitativo orientado para
transporte público.
4. Expandir e melhorar as opções de
transporte regionais.
Acha que falta algo nas Metas de transporte e mobilidade? Mudaria algo nessas metas? (Indique o
número da meta associada ao seu comentário.)

Metas de oportunidades econômicas

Discordo

Neutro(a)

Concordo

Concordo
plenamente

1. Apoiar o comércio nos bairros e o
empreendedorismo local.
2. Fomentar um equilíbrio de indústrias que
paguem salários dignos para que todos
vivam bem.
3. Atrair, apoiar e manter uma força de
trabalho diversificada.
4. Apoiar recursos de desenvolvimento de
força de trabalho simplificados e acessíveis
para todos.
5. Continuar a promover um centro da
cidade vibrante.
Acha que falta algo nas Metas de oportunidades econômicas? Mudaria algo nessas metas? (Indique
o número da meta associada ao seu comentário.)
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Metas de cultura e criatividade

Discordo

Neutro(a)

Concordo

Concordo
plenamente

1. Celebrar a diversidade de Worcester.
2. Promover uma próspera economia artística
e criativa.
3. Apoiar a expansão e melhoria de sistemas de
alimentação locais justos.
4. Criar uma cidade que apoie todas as idades
e habilidades.
5. Apoiar a preservação de edifícios, locais e
distritos que contam as histórias das diversas
comunidades de Worcester.
Acha que falta algo nas Metas de cultura e criatividade? Mudaria algo nessas metas? (Indique o
número da meta associada ao seu comentário.)

Metas de recreação, espaços ao ar
livre e ambientais

Discordo

Neutro(a)

Concordo

Concordo
plenamente

1. Priorizar parques, “playgrounds” e árvores.
2. Garantir acesso e programação equitativos
em todos os parques, espaços ao ar livre e
instalações recreativas de Worcester.
3. Projetos para melhorar a qualidade da água,
aumentar a retenção de águas pluviais e mitigar
os efeitos de ilhas de calor urbanas.
4. Desenvolver e manter uma rede de espaços
ao ar livre conectados e acessíveis por
caminhada, ciclismo e transporte público.
Acha que falta algo nas Metas de recreação, espaços ao ar livre e ambientais? Mudaria algo nessas
metas? (Indique o número da meta associada ao seu comentário.)
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Metas de serviços e instalações

Discordo

Neutro(a)

Concordo

Concordo
plenamente

1. Melhorar as políticas e programas de coleta e
reciclagem de lixo.
2. Aumentar as opções e melhorar a qualidade
dos serviços de Internet disponíveis na Cidade
de Worcester.
3. Modernizar a infraestrutura de água,
esgoto e águas pluviais de Worcester para
satisfazer as necessidades projetadas e as
normas ambientais.
4. Firmar parcerias para melhorar a
infraestrutura elétrica de Worcester.
5. Alcançar eficiência energética com consumo
líquido zero para as instalações e operações da
Cidade de Worcester.
Acha que falta algo nas Metas de serviços e instalações? Mudaria algo nessas metas? (Indique o
número da meta associada ao seu comentário.)

Dados demográficos opcionais (1/2)
Informações demográficas voluntárias e anônimas nos ajudarão a compreender o mix de vozes que
estamos ouvindo nesta pesquisa.
Marque a caixa à direita para todas as opções aplicáveis:
Moro em Worcester.
Trabalho em Worcester.
Alugo a minha casa.
Minha casa é própria.
Sou pai/mãe ou cuidador(a).
Tenho uma deficiência.
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Dados demográficos opcionais (2/2)
Informações demográficas voluntárias e anônimas nos ajudarão a compreender o mix de vozes
que estamos ouvindo nesta pesquisa.
Indique sua idade:
Menos de 25 anos
26 a 40 anos
41 a 60 anos
61 anos ou mais

Qual raça/etnia melhor lhe descreve?
Asiático(a) ou das Ilhas do Pacífico
Negro(a) ou afro-americano(a)
Indígena nativo-americano(a) ou nativo(a) do Alasca
Branco(a) ou caucasiano(a)
Multirracial ou birracial
Raça/etnia não listada aqui
Outra:
______________________

Obrigado por compartilhar suas opiniões!
Acesse https://now-next.worcesterma.gov para obter mais informações
sobre o Plano Diretor Worcester Now | Next, incluindo eventos,
apresentações e muito mais!

