
 
Projecto PEOPLE:  Population Exposure to Air Pollutants in Europe 
              Exposição da População a Poluentes Atmosféricos na Europa 
 
QUESTIONÁRIO 
 

Este questionário destina-se à selecção de voluntários, não implicando portanto que 
todas as pessoas que respondam sejam convidadas. Serão APENAS seleccionados 
120 voluntários, residindo ou deslocando-se habitualmente em Lisboa, que mais se 
aproximem das categorias pré-definidas, a saber: 

!" fumadores [em Lisboa no dia 22 de Outubro de 2002]  
!" não fumadores que permaneçam em casa [idem]  
!" não fumadores que se desloquem de automóvel [idem]  
!" não fumadores que se desloquem a pé e/ou de bicicleta [idem]  
!" não fumadores que se desloquem em transportes públicos [idem]  

Apenas serão consideradas inscrições com respostas COMPLETAS ao questionário 
(todos os campos preenchidos). Todos os elementos pessoais são confidenciais e 
apenas servirão para contacto com os interessados. 
 
 
Dados pessoais e destinados a futuro contacto 
 
1.Sexo       M     F                                    2.Ano de Nascimento: ______________ 
3. Nome ___________________________________________________________ 
Endereço Residência____________________________ Código Postal ____ - ___ 
E-Mail ______________@____________________Telefone __________________ 
 
 
4. No DIA DO PROJECTO PEOPLE (22 Out 2002) entre as 9h e as 17h deverei 
passar a maior parte do tempo... 

 

    em casa 

    numa mesma sala de um edifício (ex.: escritório)   

    em diferentes salas num edifício (ex.: escola) 

    no exterior (p.ex. caso tenha uma profissão em que esteja permanentemente na rua)   

    no meio do tráfego (p.ex. se conduzir um táxi)   

    nenhum dos casos anteriores 
 
Em QUALQUER DOS CASOS, por favor especifique _______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
 
5. No DIA DO PROJECTO PEOPLE (22 Out 2002) aproximadamente quanto 
tempo irá dispender usando cada um dos seguintes modos de transporte... 

 
 

a andar a pé                 mins.    
de bicicleta ou de motocicleta               mins.     
de carro                  mins.    
de autocarro ou de eléctrico               mins.              
de comboio                                                   mins.    
de metropolitano                    mins. 
de barco                                              mins. 

 



 
6. De acordo com a sua opinião, considera o ar que respira no exterior da sua 
casa e no seu ambiente de trabalho como limpo ou poluído? 
 
Como elemento de orientação, o ar muito limpo está associado a localizações isoladas, sem indústria nem estradas com 
muito tráfego automóvel, enquanto o ar muito poluído está associado a locais com forte ocupação humana (p.ex. 
indústria, bombas de abastecimento de combustível, terminais rodoviários ou estradas com muito tráfego)  

 
 

  Casa                                         Emprego 
muito limpo                                   muito limpo 

limpo                                            limpo 
moderado                                     moderado 

poluído                                        poluído 
muito poluído                               muito poluído 

 
 
Dados relacionados com o Local de Trabalho 
 
7.Endereço Trabalho__________________________________________________ 
Código Postal _____ - ____  Telefone ____________________________________ 
8. Ocupação/Profissão  ________________________________________________ 
 
 
9. No DIA DO PROJECTO PEOPLE (22 Out 2002) entre as 8h e as 20h 
aproximadamente durante quanto tempo estará em cada um dos locais 
seguintes... 

 
!" em casa antes do trabalho                hora(s).    

!" a dirigir-se para o trabalho                     hora(s).     

!" no trabalho                                                                 hora(s).    

!" a dirigir-se para casa                               hora(s).              

!" em casa, após o trabalho                                   hora(s).    

!" outra ocupação, especifique  _______________________________________                hora(s) 

 
 
Dados relacionados com a exposição individual  
 
 
10.Quantos cigarros fuma, em média, por dia? _____________ 
 
11.Partilha a sua casa ou o local de trabalho com fumadores? Sim      Não                 
 
 
Este questionário está disponível, para que possa enviar a sua resposta em formato electrónico 
em http://www.people-pt.net/PEOPLEquest.html 
 
Caso decida preencher a versão em papel, remeta p.f. o questionário preenchido para: 
 
PROJECTO PEOPLE 
Instituto do Consumidor 
Pç. Duque de Saldanha, 31 
1069 – 013 Lisboa 
 
 
MUITO OBRIGADO PELA SUA AJUDA! 
 
 

http://www.people-pt.net/PEOPLEquest.html

