
A todas as pessoas da Aldeia + 1/Casa

A preencher pelo entrevistador

Data:______________________________________________

Entrevistador: ___________________________________

Inquérito número:_______________________________

Rua: ______________________________________________

Referência/nome da Casa: _________________________________________

Pessoa  ____________________________

Lista de material necessário para cada entrevista
– 1 exemplares do inquérito por casa mais 1 para cada pessoa que reside na casa

– Folha dos Sonhos

– para dar no final: sacos para reciclagem + panfleto CC + documento de 1 página 

explicativo do inquérito c/ informação sobre protecção de dados
– mapa da rua para marcar casas visitadas e vazias

Apresentação

Bom dia/ tarde! 
Nós vimos em nome do Centro de Convergência, o meu nome é ZZ.
Estamos a fazer perguntas a todas as pessoas da Aldeia, para podermos compreender melhor 
quais são as condições de vida na Aldeia e de que maneira cada pessoa gostaria de se envolver 
para as melhorar. Estas perguntas vêm no seguimento do filme, viu o filme...?
Vai demorar cerca de xx minutos a responder a todas as perguntas, é um pouco longo mas é 
importante para podermos analisar a situação da Aldeia. Não precisa de saber ler ou escrever, é 
apenas uma conversa. Todas as pessoas da Aldeia estão a participar.
No final vamos analisar as respostas e assim conhecer melhor a Aldeia, saber quantas pessoas 
moram nela, quais são os serviços mais necessários, os trabalhos mais comuns, etc....

Depois as pessoas todas vão conhecer os resultados, embora os dados vão ficar anónimos e só 
vamos a mostrar os dados globais. Não tem que pagar nada nem queremos vender nada. 

No final vamos oferecer gratuitamente estes sacos para separar o lixo. 
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Inquérito Aldeia Sustentável - Julho 2010 sociodemograficos

h1. Para começar gostávamos de saber Quantas pessoas, incluindo o senhor/ a 
senhora, vivem na casa a maior parte do tempo?_____

(Só às pessoas que não vivem sozinhas) 
h2. A pessoa ou pessoas que vivem habitualmente consigo são:

1 
pax

2 pax 3 
pax

4 pax 5 pax 6 pax 7 pax +

Cônjuge
Parceiro
Pai/mãe
Filho/a
Irmão/ã
Sogra/o
Avó/ô
Neto/a
Sobrinho/a
Outros
Homem
Mulher

Idade 
Moram o ano todo 
na Aldeia 
Não moram o ano 
todo na Aldeia
Tempo que 
moram fora

H3. Quais dos seguintes aparelhos tem em casa e quantos?

 Casa de banho____

 Água quente_____

 Carro _______

 Televisão _______

 Máquina de lavar roupa _______

 Computador _______

 Ligação à Internet_______

 Telefono fixo _______

 Telemóvel _______
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 Máquina de lavar loiça _______

 Microondas _______

 Mota _______

 Bicicleta _______

 Tractor _______

 Frigorífico (adicionada dia 23 ago) _______

Agora vamos perguntar dados da sua vida na Aldeia, mas queremos lembrar que todos 
os dados são anónimos e são tudo perguntas simples. (se não quiser responder a alguma 
das questões não obrigar e anotar NR)

i1. Sexo (anotar sem perguntar)

 homem           □ mulher 

i2. Ano de nascimento: ______________________________

i3. Lugar de nascimento:

 Aldeia das Amoreiras 
 Outro (especificar) ___________________________ 

i3a. Onde mora?
 Na Aldeia das Amoreiras
 Num monte perto da Aldeia das Amoreiras. Nome do monte_________________
 Moro fora da Aldeia. Onde?___________________________

i3b. Quanto tempo passa na Aldeia/ monte por ano?
 Moro na Aldeia o ano todo e não faço férias fora.
 Passo as férias fora . Quanto tempo fora?_______
 Passo 2- 3 meses fora (passar a i4)
 Passo 4-6 meses fora  (passar a i4)
 Passo mais de 6 meses fora (passar a i4)

 Só venho em férias e fins-de-semana. (passar a i5b); □ Já pensou em mudar-se 

para a Aldeia? Se Sim, depende de quê? _________________________________

Apenas para residentes

i4. Viveu sempre na Aldeia?(Excluir emigrações)

 Sim (passar a i4b)         Não (passar a i4a)

i4a. Onde vivia anteriormente? (resposta única)

 Num monte perto da Aldeia
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 Num monte perto de outra povoação (especificar onde _____________)
 Numa cidade (especificar)________________________________
 Noutra aldeia/vila (especificar)_______________________________
 Outros (especificar)_______________________________________________

i4b. Tinha quantos anos quando veio viver para a Aldeia? 
_____________________________

i4c. Porque se mudou para a Aldeia? (podem ser várias cruzes)(espontâneo, não sugerir)

 Veio com os pais quando era pequeno.
 Havia melhores condições de vida.
 A vida na aldeia era mais cómoda.
 Na Aldeia há mais segurança.
 Queria viver rodeado de mais gente.
 Veio quando se casou porque a mulher/marido era daqui.
 Porque encontrou trabalho aqui.
 Encontrou trabalho na zona e a ideia de viver aqui agradou-lhe.
 Outros (especificar) _____________________________________________

i6. O seu estado civil é:

 Casado/a                          □ Tem um/a companheiro/a

 Solteiro/a                         □ Separado/a

 Divorciado/a                    □ Viúvo/a

 Outro: _________________

i7. Tem filhos?

□ Sim (passa  r a i7a)   □ Não (passa  r a i8)  

i7a. Quantos, quais são as suas idades e donde moram?
Género (i7b) Idade(i7c) Mora em... (i7d)

Filho/a 1
Filho/a 2
Filho/a 3
Filho/a 4
Filho/a 5
Filho/a 6

i8. Escolaridade 
 Não fui à escola e não sei ler nem escrever
 Não fui à escola mas sei ler e escrever
 1ª a 3ª classe
 4ª Classe
 6º Ano ( observações ________________________________)
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 9º Ano  ( observações ________________________________)
 12º ano ( observações ________________________________)
 Bacharelato ( observações ________________________________)
 Licenciado ( observações ________________________________)
 Mestrado ( observações ________________________________)
 Doutorado ( observações ________________________________)

i9. Habilitações ou competências profissionais? ( exemplo: mecânico, carta de pesados, 
etc)
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

T0. Qual é a sua ocupação principal
 Profissão especializada:  _________________________________

 Outros:  ______________________________________________

T1. Qual é a sua situação laboral? (pode ser múltipla)
 Trabalho (passar a t1a)
 Reformado/a (passar a t2a)
 Desempregado/a (passar a t3a)
 Estudante (passar a t4a)
 Doméstica 
 Outra situação (especificar)_______________________ 

         Só Para   reformados/as  
T2a. Qual era a sua ocupação principal ?

 Profissão especializada: ______________
 Outros:____________________

(continua em T4a)

____Só para os desempregados
T3a. Há quanto tempo não tem emprego?

 Estou à procura do meu primeiro emprego
 Especifica tempo_________________________

T3b. Qual é a sua profissão principal/ em que sector procura emprego?
 Profissão especializada: ___________________
 Outros:________________________________

___Só para os que trabalham:
T1a. Qual é o seu regime de trabalho?
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  tempo inteiro     
 tempo parcial      

 conta própria            □  tempo inteiro   □  tempo parcial 
 Trabalhos sazonais  ... meses ocupados____________   meses livres 

_________________
 Outra situação (especificar)___________________________

T1c. Onde trabalha?
 Na aldeia (passar a T1f)
 Outros (especificar) _______________________ (passar a t1d)

T1d. Como se desloca para o trabalho?

 Transportes públicos.    □  Vou sozinho/a no meu carro.

 Vou de carro mas partilho-o.
 Outra situação (especificar)____________________

T1f. Qual é o seu grau de satisfação com o seu emprego? Gosta daquilo que faz?
 Muito satisfeito/a. 
 Bastante satisfeito/a. 
 Satisfeito/a
 Pouco satisfeito/a. 
 Nada satisfeito/a.

T1g.Qual é o seu grau de satisfação em relação à remuneração que recebe?
 Muito satisfeito/a. 
 Bastante satisfeito/a.
 Satisfeito/a
 Pouco satisfeito/a. 
 Nada satisfeito/a.

T1h. Gostaria de mudar de emprego?

 Não (passar a T4a)      □ Sim (Passar a T1i)

T1i. (para os que dizem sim) em que gostariam de trabalhar? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

T1j. Acha que  é possível trabalhar no emprego que quer sem deixar de viver na Aldeia das 
Amoreiras”

 Sim, sem dúvida
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 Acho que é bastante possível
 Pode ser, mas não é assim tão fácil
 Acho que é muito difícil
 Não, é impossível.

 (continua em T4a)

----------Para todos 

T4a. Quantas horas dedica por dia útil em média:
 trabalho remunerado ___________  T4e. Quantas horas é que acha razoável 

trabalhar? ________
 estudos________________
 trabalho não remunerado____________ 
 lazer ________________________
 refeições ____________________
 trabalhos domésticos __________________
 horta_________________
 trabalho voluntário / cívico  _____________
 sono _________
 outras actividades ______________

T4b. O que faz no seu tempo livre diário? (três respostas) 
___________________________________________________________________

T4c. O que faz no seu tempo livre nos dias de descanso? (três respostas)
___________________________________________________________________________
_____________

T4d. E que gostaria de fazer no seu tempo livre (três respostas) 
___________________________________________________________________

Achamos que nas Aldeias há conhecimentos úteis e que se podem perder se não 
ensinarmos a quem não sabe.

F1. Gostávamos de saber que coisas sabe fazer? 
- (se diz que não sabe fazer nada motivar e sugerir; 
- anotar em quadro
- Quando se terminar de sugerir, perguntar “ e mais coisas?” e preencher outros.)

F2. (depois de saber que sabe fazer) e quais de estas coisas que sabe fazer estaria disposto 
a ensinar a outros?
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Sim, de 
certeza.

Provavel
mente 
sim.

Provavel
mente 
não.

Não.

 queijos
 sabão
 agricultura
 trabalhar com gado
 licores
 pão
 farinha
 coser
 cuidar de galinhas
 cuidar de coelhos
 doces tradicionais
 cozinhar
 mecânica
 informática
 flores
 Artesanato (especificar)
 Pintar/desenhar
 Cabeleireiro
 Estética
 Plantas medicinais
 Pesca
 História da aldeia
 Conhecer a paisagem à volta da 
aldeia
 Educação ambiental
 pesca
 Outros1_______________
 Outros2_______________
 Outros3_______________
 Outros4_______________

F3. Há algo que não saiba fazer mas que gostaria de aprender?

(se dizem que não têm tempo, ou se dizem que são velhos de mais para aprender alguma 
coisa, dizer: mas que desejos tem? (De certeza que diz alguma coisa..). Se não disser, sugerir:  
fazer queijos, coser, cultivar, ler, informática, arranjar bicicletas, conduzir... Qualquer coisa!  
(depois codificamos por temática/ subtemática)

(máximo 5 respostas)

(anotar no quadro para cada uma) 

F4. Ocuparia parte do seu tempo para aprender a fazer essas coisas?
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[Gostaria de 
aprender]

SIM mesmo 
que tenha 
que pagar.

SIM mas só 
se for 
gratuito.

SIM mas só 
se for 
financiado 
(receber para 
estar na 
formação).

SIM mas só 
em horário 
pós-laboral.

NÂO.

1

2

3

4

5

Depois das sessões de participação percebemos que uma das principais preocupações das 
pessoas da Aldeia é a saúde, e é por isso que agora queremos saber mais sobre o que as 
pessoas acham da saúde.

 s1. Sente-se bem ou mal informado em relação à sua Saúde e às suas doenças?

□ Sinto-me bem informado

 Gostaria de receber mais informação (especificar que 
tipo____________________________________)

S2. Sente-se bem ou mal informado em relação aos serviços de saúde?

□ Sinto-me bem informado

 Gostaria de receber mais informação (especificar que 
tipo____________________________________)

S3. Sente-se bem ou mal informado em relação a formas e comportamentos para 
prevenir doenças (alimentação saudável, doenças sexualmente transmissíveis, dentes, pele, 
cancro, no trabalho, etc)?

□ Sinto-me bem informado

 Gostaria de receber mais informação (especificar que 
tipo____________________________________)

S4. Que serviços ou apoios de saúde sente mais necessidade na Aldeia?
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 Acompanhamento pelo Médico de família (passar receitas, concelhos, etc)
 Enfermeiro (pensos, vacinas, medir a tensão, etc)
 Especialista (especificar)  __________________
 transporte para ir buscar medicamentos
 transporte para ir ao médico / centro de saúde
 Outros __________

S5. Conhece algum remédio natural para curar doenças/dores…?
 Não (passar para o seguinte bloco)
 Sim. (passar a s5a)

S5a. (Para os que conhecem) Utiliza-os? (espontâneo, não sugerir)
 Sim, sempre.
 Sim, mas complemento com medicamentos.
 Às vezes sim, outras vezes é necessário recorrer a medicamentos.
 Não, nunca, porque os medicamentos fazem mais efeito.
 Não, porque não tenho essas doenças.
 Outros (especificar)_________________________________

----------Gestão dos imóveis 

Outro sonho comum das pessoas da aldeia é o aumento da população, que para viver 
aqui, precisa de casas para morar e terrenos que cultivar... Então diga-me-lá:

X1. Além da casa onde mora, tem algum quarto ou casa vazia na Aldeia ou montes em 
volta?

 Sim, uma / um   ___________ (casa ou quarto)
 Sim, mais de uma / um: ______________________________(casas ou quartos)
 Não (passar a x2)
X1a. Estaria disposto/a a alugá-la? (espontânea, não sugerir)

 Sim, mas a alguém conhecido/ alguém de confiança. (passar a x1b)
 Sim, mesmo a um desconhecido (passar a x1b)
 Casa não, mais quartos sim (passar a x1b)
 Não está em condições para ser habitada. (passar a x2)
 Não, a casa não é só minha e não falámos na possibilidade de a alugar. 
(passar a x2)
 Não, a casa não é só minha e não queremos alugá-la. (passar a x2)
 Alugá-la não, mas vendê-la sim. (passar a x2)
 Outros (especificar) __________________________ 

X1b. Estaria disposto a alugar a casa_
 Só estância curta (ferias)
 Só estâncias largas/permanentes
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 Tanto ferias como estâncias permanentes
X1c. Quais são as condições da casa (resposta múltipla)

 Está totalmente em ruínas
 Está parcialmente em ruínas
 Está arranjada
 Tem quintal
 Tem casa de banho

X1d. Qual é o valor aproximado do aluguer?______________€

X2. Possui terrenos que se possam utilizar para agricultura, gado ou outros fins?

 Sim (passar a x2a).  □ Não.

X2a.  Utiliza estes terrenos actualmente?
 Todos. (só x2b e seguinte módulo)
 A maioria dos terrenos.(passar a x2b)
 Aproximadamente a metade.(passar a x2b)
 Só alguns.(passar a x2b)
 Nenhum. (passar a x2c)

X2b. Aproveita-os para quê? (múltipla)
 Gado (animal / animais _______________________________________)

 Horticultura    □ Fruticultura   □ Cereais

 Cortiça
 Tenho terrenos alugados (são meus e há outras pessoas a utilizá-los)
 Outros (especificar)______________________________

X2c.  Pensando nos terrenos que não utiliza, há quanto tempo deixou de os aproveitar? 
 Herdei-os e nunca os utilizei
 tempo (especificar)______________

X2d. Pensando nos terrenos que não aproveita, em geral, diria que a qualidade dos 
terrenos (para cada item) é

Muito má Bastante má Regular Bastante 
Boa

Muito boa

Gado
agricultura
Cortiça
Outros 
(especificar
__________
___
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Outros 
(especificar
__________
___
 
X2f. Alguma vez pensou em alugá-los / vendê-los? (espontânea, não sugerir)
 Sim, gostava de os alugar mas ninguém os quer.
 Sim, os terrenos não são só meus mas estamos todos dispostos a alugá-los.
 Pensei um pouco mas não quero porque dá muitas chatices (não pagam, não saem, 

estragam, etc.)
 Os terrenos não são só meus e não falámos em alugar.
 Os terrenos não são só meus e há partes que estão a ser aproveitadas por outros.
 Alugá-lo não mas vende-los sim.
 Não, não quero alugá-los nem vendê-los.

-------Produção (da família / casa)
P1. Um dos sonhos das pessoas da Aldeia é viver daquilo que se produz na Aldeia. 
Para saber se é possível precisamos de saber o que é produzido e o que é 
consumido na Aldeia. Então, diga-me lá, O que se produz em sua casa? (enumerar 
artigos para cada categoria)

Produz lácteos? Sim; diga-me os lácteos que mais produz. Leite, iogurtes… 

 Lácteos________________________________________________________

_________________________________________________________________

 Carne_________________________________________________________

_________________________________________________________________

 Cereais________________________________________________________

_________________________________________________________________

 Verduras_______________________________________________________

_________________________________________________________________

 Frutas 
____________________________________________________________

______________________________________________________________

 Transformados (licores, azeite, marmelada/ doces, bolos, mel, farinha….) 
______________________________________________________________

_________________________________________________________________
12



Inquérito Aldeia Sustentável - Julho 2010 sociodemograficos

 Artesanato 
_________________________________________________________

_________________________________________________________________

 outros 
____________________________________________________________

 nada

p2.  Em que épocas produz mais? 

Primavera Verão Outono Inverno Igual em 
todas as 
estações.

Lácteos
Carne
Cereais
Verduras
Frutas
Derivados
Artesanato
outros
P3. Diria que alguma das coisas é tradicional/exclusiva da zona?

 Sim (especificar) ___________________________________

 Não

P4.Conserva alguma variedade antiga ou tradicional de semente?

 Sim (especificar)____________________________

 Não

P5.  Oferece parte dos produtos? (multiplas)

 Sim, a familiares.

 Sim, à gente da aldeia.

 Sim, a gente da região.

 Não, nada.
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P6. Independentemente das condições legais para a venda de produtos, que 
quantidade poderia produzir para venda? (mesmo para quem não produz nada 
actualmente) (lembrar que os dados são só para nós e para a Aldeia; nomear  
só os produtos que são produzidos nessa casa)

Lácteos Carne Cereais Verduras Frutas Derivados Artesanato Outros
produzo 
só para 
consumo, 
seria 
impossível 
vender
Poderia 
vender 
pequenas 
quantidad
es(passar 
a P6b)
Estaria 
disposto a 
aumentar 
a 
produção 
se 
pudesse 
vender 
(passar a 
P6b)
Actualmen
te vendo 
produtos
(passar a 
P6a)
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 P6a. a quem vendem os produtos? (múltipla) (nomear só os produtos que são 
produzidos nessa casa) 

Lácteo
s

Carn
e

Cereai
s

Verdura
s

Fruta
s

Derivado
s

Artesanat
o

Outros

A 
particulare
s da região
A 
particulare
s fora da 
aldeia
Empresas 
da região 
(odemira, 
ourique)
Empresas 
nacionais
Empresas 
internacion
ais

P6b. Quanto tempo gostaria de dedicar a produções para venda? 

 Gostaria de trabalhar a tempo inteiro

 Só nos tempos livres, depois do trabalho
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Compras ( da família /casa)
C1. Agora, pensando nos produtos que são consumidos na sua casa, Que produtos 
se consomem e com que frequência?

Todos 
os dias

3-4 
vezes 
por 
semana

1-2 
vezes 
por 
semana

2 vezes 
por 
mês

Menos frequência nunca

Lácteos 
Carne
Cereais
Verduras
Frutas 
Peixe
Derivados 
(licores, azeite, 
marmelada/ 
doces, bolos, 
mel, farinha, 
pão….) 

  C2. Onde adquire os produtos?

(legenda: 1- sobretudo   2- às vezes      3 -  poucas vezes )

Compro 
no 
minimer
cado

Compro 
no 
superme
rcado

Compro a 
particulares 
da aldeia

Compro a 
particular
es da 
região

Produzo 
eu 
mesmo

Compro 
nas 
carrinhas

Oferecem-
me

Não 
consumo

Lácteos 
Carne
Cereais
Verduras
Peixe
Frutas 
Derivados 
(licores, 
azeite, 
marmelada/ 
doces, 
bolos, mel, 
farinha, 
ovos….) 
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C4. Estaria disposto/a a comprar estes produtos na Aldeia ?

De certeza 
que sim, 
mesmo que 
seja um 
pouco mais 
caro

Sim, se o 
preço for 
igual.

Provavelme
nte sim, 
depende do 
dono da 
mercearia

Não, não 
creio que os 
comprasse

De 
certeza 
que não

Lácteos 
Carne
Cereais
Verduras
Peixe
Frutas 
Derivados 
(licores, azeite, 
marmelada/ 
doces, bolos, 
mel, farinha, 
ovos….) 
Aproximadamente quando dinheiro gasta nas compras por mês?_____ €

E aproximadamente quanto deste dinheiro é gasto em comida? ____€

O estado dos contentores e do lixo também são uma preocupação aqui na Aldeia, é 
por isso que vamos fazer perguntas sobre o lixo e os comportamentos ambientais 
em geral.

L1. Que quantidade de lixo produz em casa? (Medida: sacos de plástico normais)

+ de 2 
sacos/dia

2 sacos 
dia

1 saco/dia 1 
saco/sema
na

1 saco por 
mês

1 saco por 
ano

Orgânico
Embalagen
s (Plásticos 
e latas)
Vidro
Pilhas
Óleos
Papel
Baterias
outros
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L2. O que faz a estes lixos? (múltipla)

Orgâni
co

Plástic
os

Latas Vidr
o

Pap
el

Óleos Pilhas pesticida
s

medicament
os

Bateria
s

Ecoponto 
sempre
(passar L3)
ecoponto 
as vezes
(pasar a 
L3)
lixo 
indiferenci
ado 
(contentor
es) 
(pasar a 
L3)
dou aos 
animais
(pasar a 
L3)
ponho no 
compostor
(pasar a 
L3)
Levo ao 
oleão 
(centro 
social 
/supermer
cado, 
mecânico) 
(pasar a 
L3)
Devolvo 
onde 
compro
(pasar a 
L3)
Reutilizo 
sempre 
(pasar a 
L2a)
Reutilizo 
às vezes
(pasar a 
L2a)
Enterro
(pasar a 
L3)
Queimo
(pasar a 
L3)
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L2a. O que faz com o lixo que reutiliza? 

Orgânico_________________________________________________

Embalagens_________________________________________________

Vidro_________________________________________________

Pilhas_________________________________________________

Óleo_________________________________________________

L3. Diria que a quantidade de resíduos que produz na sua casa nos últimos anos, a 
comparar com antigamente, é:

Muito 
menor

Menor Igual Maior Muito 
maior

Orgânico
Embalagen
s
Vidro
Pilhas
óleos
papel

L3a. Porque diminuiu ou aumentou? ____________________________________

L4. Acha que a produção de lixo é um problema?

__Sim, é um problema grave;  ___ sim, mas é um pequeno problema;

___ não é um problema

L5. Acha que poderia produzir menos lixo em casa? L6. Como?

Orgânico_________________________________________________

Embalagens_________________________________________________

Vidro_________________________________________________

Pilhas_________________________________________________

Óleos_________________________________________________
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A1. Passando à questão da água. Tem hortas?

 Sim, num Quintal.

 Sim, Num terreno (no quintal) 

 Sim, Num monte

 Não (passar ao a4)

A2. Qual é a área aproximada do total de terrenos que cultiva?

 _____________________

A3. Que método utiliza para regar?

 Regos    □ Gota-a-gota   □ mangueira/torneira

 regador / balde     □ sequeiro

a4. De onde vem a água que consome /usa em cada local ?

Torneira chuva Poço Fonte Compra ribeira Barragem 
/ charca

beber
cozinhar
Outros 
usos 
doméstic
os (lavar 
roupa, 
tomar 
banho…)
Dar de 
beber 
aos 
animais
Rega
Outros 
usos?

A5. Quanto gasta por mês em água para rega (volume em m3 ou valor em gasolina 
ou conta da água) ____________

A6. Quanto gasta aproximadamente em água para uso doméstico (volume ou conta 
da água) __________________
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A7. Diria que a água é:

 Muito barata       □ Barata      □ Preço Justo

 Cara         □ Muito cara

A8a. Quanto à disponibilidade de água, pensando num prazo amplo e não só neste 
ano:

Totalmente 
em 
desacordo

Algo em 
desacordo

Não 
concorda 
nem 
desacorda

Um 
pouco de 
acordo

Totalmente 
de acordo

A água é um 
bem escasso e 
devemos gastá-
la o menos 
possível.
Antes havia 
mais água e era 
de melhor 
qualidade.
É injusto o facto 
de termos de 
pagar por água.

A8b. O que acha da qualidade da água potável na Aldeia? __________________
____________________________________________________________________

A8c. O que acha da qualidade da água da ribeira da Aldeia? _________________ 
____________________________________________________________________

A9. Estaria interessado em soluções para poupar, reutilizar a água ou melhorar a 
qualidade da água?

 sim gostaria de comprar
 sim gostaria de aprender a construir

 para a horta            □ para casa
A10. E nas suas culturas, utiliza produtos químicos?

 Sim (passar a A11)   □ Não ; por que?______________________(passar a a12)
A11. (só para os que sim) Com que fim?

 Matar as pragas  □  fertilizante/adubo  
 limpar o terreno / matar as ervas daninhas
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A12. Conhece alguma alternativa ao uso de químicos?

 Sim  (passar a a12a) □ Não (passar a a13)

A12a. Utiliza algumas alternativas naturais aos fertilizantes?
 Sim, sempre
 Sim, combinada com o uso de químicos
 Não é possível/ não está disponível
 Dá mais trabalho
 Não porque é menos eficaz que os químicos
 Ouviu falar de mas não sabe aplicá-la a 100%

A12b. Utiliza algumas alternativas naturais aos pesticidas e herbicidas ?
 Sim, sempre
 Sim, combinada com o uso de químicos
 Não é possível/ não está disponível
 Dá mais trabalho
 Não porque é menos eficaz que os químicos
 Ouviu falar dela mas não sabe aplicá-la a 100%

A13. Se conhecesse e soubesse utilizar as alternativas adequadas ao uso de 
químicos, estaria disposto a deixar de utilizar químicos? 

 Sim, sem dúvida que sim.
 Provavelmente sim    
 Provavelmente não
 Não

A14. Sabe o que são Organismos Geneticamente Modificados /Transgénicos e 
conhece os seus problemas para a saúde, ambiente e economia local...?

 Sim, sinto-me esclarecido

 Sei mais ou menos o que é mas gostaria de saber mais        

 Não sei mas gostaria de saber (passar a A19)

 Não sei nem me interessa (passar a A19)
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Os produtos Geneticamente Modificados que são vendidos com rótulo identificado 
em Portugal são o Milho e Soja para rações animais e Óleos para consumo humano 
(o mais barato). 

A15 Na sua casa consome óleo geneticamente modificado?
 Não, pois reparo sempre nos rótulos.
 Não sei. Provavelmente sim pois não olho para os rótulos. 
 Sim, Olho mais para o preço que para os rótulos.
 Outro_______________________

A16. Para alimentar os seus animais compra rações com OGMs?
 Não pois nunca compro rações.
 Não, pois reparo sempre nos rótulos.
 Não sei. Provavelmente sim pois não olho para os rótulos. 
 Sim, Olho mais para o preço que para os rótulos.
 Outro_______________________

A17. Produz ou já produziu milho GM?
 Não, pois uso a minha própria semente em toda a produção.
 Não, pois reparo sempre nos rótulos.
 Não sei pois não olho para os rótulos. 
 Sim pode ser pois prefiro comprar milho resistente às doenças 
 Não produzo milho
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A19. Agora pensando no consumo de energia na sua casa, quais são as fontes de 
energia que utiliza em casa?
(não é necessário perguntar as quantidades por cada uso mas apenas a quantidade total 
e marcar a qual uso se aplica o consumo)

Energia 
da EDP

Solar 
fotovoltaica

Painéis 
solares 
aquecimento

Lenha Gás Eólica Biogás

Total consumo (€/mês)
_______

(kw instal)
_______

(área painéis)
_______

(ton/ano)
_______

(botijas/m
ês)
_______

(kw 
instal)
_____

(volum
e/ 
mês)
_____

Aquecimento 
de água
Aquecimento 
da casa
electricidade
cozinhar
Outro1______
Outro2______
___________

A20. Sente-se informado sobre as maneiras de reduzir o consumo energético em 
casa?

 Sim, sinto-me plenamente informado
 Sim, sinto-me razoavelmente informado
 Sinto-me pouco informado.
 SInto-me muito pouco informado 
 Não.

A21. Gostaria de receber mais informação sobre como reduzir o consumo de 
energia e poupar dinheiro ao final do mês?

 Sim, estou muito interessado
 Estou um pouco interessado
 Não estou muito interessado
 Não estou nada interessado
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A22. Como gostaria de receber esta informação? (espontâneo, não sugerir)

 Pela televisão
 Num jornal da Aldeia
 Nuns folhetos informativos que fossem entregues porta-a-porta
 Nuns folhetos informativos nos cafés
 Que me viessem explicar a casa
 com publicidade de empresas que vendem soluções 
 em sessões de esclarecimento /apresentações
 gostaria de ver as soluções a funcionar noutros sítios
 outras formas _________________________________________________

Conhecer a Procura e Oferta de Serviços

Sem dúvida um dos principais problemas na Aldeia é a falta de serviços

J1. Que serviços necessita, com que frequência os necessita e até onde se 
desloca?

Várias 
vezes / 
semana

1 vez / 
sem

15 em 
15 dias

1 vez/ 
mês

De 3 
em 3 
meses

1 vez 
por 
ano

Raram
ente

nunca Onde?  (j2)

Compras de produtos 
para a casa e lazer

Compras de roupa

Médico

Farmácia

Serviços públicos

Bomba de Gasolina

Restaurante / café

Banco

Correio

Multibanco
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J2. como costuma deslocar-se? 
Sempre A maioria 

das vezes
às vezes Quase 

nunca
nunca

Com o meu carro próprio 
Partilho o carro
Transporte do trabalho  
Peço a alguém que me leve 
/ boleia
Autocarro  
Taxi   
A pé
Bicicletas   
Comboio    
Outros 
___________________

J3. Dos seguintes serviços dirigidos a crianças, diga quais considera mais 
importantes (nomear e ordenar os  mais importante, Max 5 e min 3) 

 piscina                                    □ parque infantil
 actividades de desporto                 □ passeios pela região
 viagens fora da região               □ apoio ao estudo
 biblioteca infantil com jogos  
 mais actividades extra-curriculares na aldeia
 Café grátis para crianças

Percepção do mundo rural. 

Agora pensando porquê viver numa aldeia:
R1. Quais são as principais coisas boas de viver numa aldeia? (anotar no máximo 
3)

_____________________________________________________________________
___________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________

r2. E os inconvenientes? (anotar no máximo 3)
_____________________________________________________________________
___________________________________
_____________________________________________________________________
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___________________________________

r3. Quais são as principais vantagens de viver numa localidade maior? (anotar 
máximo 3 menções)

_____________________________________________________________________
___________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________

r4. E os inconvenientes? (anotar máximo 3 menções)
_____________________________________________________________________
___________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________

r5. Acha que se vivesse na cidade a sua qualidade de vida seria:
 muito melhor
 melhor
 igual
 pior
 muito pior

r6. Já pensou em mudar-se para uma localidade maior?
 Sim , estou à espera de uma oportunidade para ir. (passar a r6a)
 Sim, mas de momento vou tentar ficar aqui. (passar a r6a)
 Sim, pensei nisso mas não me vou embora. (passar a r6a)
 Não. (passar ao seguinte bloco)

R6a. porquê? Quais são / eram as razões?
 emprego
 serviços de saúde 
 outros serviços
 mais gente,
 mais oferta cultural
 estar mais perto do mar
 estar mais perto de pessoas queridas
 outros 
_____________________________________________________
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Alegria, Celebração e União! 

(esta é a penultima pergunta. é qualitativa e quer deixar um bom sentimento no final mas 
atenção 5 min máximo!)

Para terminar, conte-nos brevemente uma celebração que se fazia na Aldeia. Não 
tem que ser a festa da Aldeia, pode ser outra que se recorde, como uma celebração 
feita por todos no campo, no carnaval...

Motivos de celebração e tradições que gostava mais:

Tipo (romaria…) __________________________________________________

Data (aprox) ___________________________

O que se celebrava _____________________________________

Em que consistia _________________________________________

Pf. E para terminar, só mais uma coisa: Qual é o seu prato favorito?
_________________________________

• Agradecer a disponibilidade. 

• Oferecer os sacos da reciclagem /informar que traremos mais tarde caso  
estejam esgotados

• Oferecer panfleto do CC

• Oferecer declaração de confidencialidade/explicação dos inquéritos

• Confirmar se a folha dos sonhos está preenchida.

• Agradecer a disponibilidade. 
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