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Flash Eurobarometer 261
(Flash eurobarometer on water)
Country Specific Questionnaire
Portugal

FLASH 261 ‐ WATER
Q1.
Até que ponto se sente informado(a) sobre os problemas relativos a lagos, rios e águas costeiras no seu
país?
‐ Muito bem informado(a)......................................................................4
‐ Bem informado(a) ................................................................................3
‐ Pouco informado(a)..............................................................................2
‐ Nada informado(a) ...............................................................................1
‐ [NS/NR].................................................................................................9
Q2.

Até que ponto é grave o problema da qualidade da água no seu país?
“Problemas da qualidade da água” podem significar que a água está poluída ou que os ecossistemas
são afectados por demasiadas estruturas físicas, tais como barragens, canais
É...
‐ Um problema muito grave ...................................................................4
‐ Um problema relativamente grave ......................................................3
‐ Não é um problema grave ou ...............................................................2
‐ Não é de todo um problema ................................................................1
‐ [NS/NR].................................................................................................9

Q3.

Até que ponto é grave o problema da quantidade da água no seu país?
“Problemas da quantidade da água” podem significar ou demasiada água, causando problemas como
inundações, ou muito pouca água devido a secas ou consumo excessivo de água
É...
‐ Um problema muito grave ...................................................................4
‐ Um problema relativamente grave ......................................................3
‐ Não é um problema grave ou ...............................................................2
‐ Não é de todo um problema ................................................................1
‐ [NS/NR].................................................................................................9

Q4.
Pensa que nos últimos 5 anos, a qualidade dos rios, lagos e águas costeiras no nosso país tem:
‐ Melhorado ............................................................................................1
‐ Manteve‐se na mesma, ou ...................................................................2
‐ Deteriorou‐se........................................................................................3

‐ [NS/NR].................................................................................................9
Q5.

Pode dizer‐me que impacto pensa que cada uma das seguintes acções tem nas condições da água no
nosso país? Tem um grande impacto, um impacto moderado, um pequeno impacto ou não tem
impacto nenhum?
[LER EM VOZ ALTA – UMA RESPOSTA POR LINHA]
‐ Grande impacto ....................................................................................4
‐ Impacto moderado ...............................................................................3
‐ Pequeno impacto..................................................................................2
‐ Nenhum impacto..................................................................................1
‐ [NS/NR].................................................................................................9
a) O consumo de água dos agregados e desperdício de água.....................................................1 2 3 4 9
b) A uilização de água, pesticidas, fertilizantes na agricultura....................................................1 2 3 4 9
c) A utilização de água e poluição por parte da indústria ...........................................................1 2 3 4 9
d) A produção de energia ‐ hidráulica, refrigeração da água ......................................................1 2 3 4 9
e) O turismo.................................................................................................................................1 2 3 4 9
f) A navegação ‐ portos, canais, derramamentos........................................................................1 2 3 4 9

Q6.

Vou‐lhe ler uma lista de ameaças. Pode dizer‐me quais pensa serem as principais ameaças no nosso
país ao ambiente em termos de água?
[LER EM VOZ ALTA – RODAR – RESPOSTAS MÚLTIPLAS]
‐ Crescimento de algas............................................................................1
‐ Poluição química...................................................................................2
‐ Escassez de água...................................................................................3
‐ Inundações ...........................................................................................4
‐ Alterações nos ecossistemas aquáticos................................................5
‐ Barragens, canais e outras alterações físicas .......................................6
‐ Alteração climática ...............................................................................7
‐ [Este é um assunto que não me preocupa.] .......................................97
‐ [Outros] ..............................................................................................98
‐ [NS/NR]...............................................................................................99

Q7.

A partir da seguinte lista, por favor diga‐me qual pensa que será o impacto mais importante de
mudanças climáticas sobre a água, no nosso país?
[LER EM VOZ ALTA – RODAR – UMA RESPOSTA APENAS]
‐ Mais inundações ..................................................................................1
‐ Subida do nível do mar .........................................................................2
‐ Problemas crescentes com escassez de água e secas ..........................3

‐ Ecossistemas alterados ........................................................................4
‐ As mudanças climáticas não terão um impacto significativo na
água. ..................................................................................................5
‐ [Outros] ................................................................................................8
‐ [NS/NR].................................................................................................9
Q8.

Existem diferentes formas de reduzir os problemas da água. Com o objectivo de reduzir esses
problemas fez alguma das seguintes acções, nos últimos dois anos?
[LER EM VOZ ALTA – UMA RESPOSTA POR LINHA]
‐ Sim ........................................................................................................1
‐ Não .......................................................................................................2
‐ [Não se aplica] .....................................................................................8
‐ [NS/NR] ................................................................................................9
a) Limitou a quantidade de água utilizada (não deixando torneiras a correr, tomando duche em vez
de banho de imersão, instalando equipamentos de poupança de água, etc) ....................1 2 8 9
b) Usou produtos químicos para o lar que são amigos do ambiente ............................................1 2 8 9
c) Evitou usar pesticidas e fertilizantes no seu jardim ...................................................................1 2 8 9

Q9.

A União Europeia exige aos Estados‐Membros que preparem um plano para a gestão dos recursos
hídricos, de forma a atingir‐se uma boa qualidade da água até 2015, chamado Planos de Gestão da
Bacia Hidrográfica, e que se consulte a opinião pública e as partes interessadas neste processo.
Tem conhecimento de qualquer consulta por parte das autoridades sobre os planos de gestão da
bacia hidrográfica, onde vive?
E está a planear expressar as suas opiniões nessa consulta?
‐ Sim, tenho conhecimento e irei participar ...........................................1
‐ Sim, tenho conhecimento e já participei..............................................2
‐ Sim, tenho conhecimento, mas não estou interessado(a) ...................3
‐ Não, não tenho conhecimento, e não estou interessado(a) ................4
‐ Não, não tenho conhecimento, mas irei participar..............................5
‐ [Não, porque as autoridades não irão ouvir‐me de qualquer
forma] ................................................................................................6
‐ [NS/NR].................................................................................................9

BACKGROUND VARIABLES
D1.

Sexo
[NÃO PERGUNTAR ‐ ASSINALAR ONDE FOR APROPRIADO]
‐

[1] Homem

‐

[2] Mulher

D2.

D3.

Que idade tem?
‐

[_][_] Anos

‐

[00] [Recusa/Sem Resposta]

Que idade tinha quando parou de estudar a tempo inteiro
[REGISTE A IDADE EM QUE TIVER TERMINADO A SUA EDUCAÇÃO]

D11.

D4.

‐

[_][_] .......................................................................................................Anos

‐

[ 0 0 ] ..................................... [Ainda a frequentar o ensino a tempo inteiro]

‐

[ 0 1 ] ...................................... [Nunca frequentou o ensino a tempo inteiro]

‐

[ 9 9 ] .........................................................................[Recusa/Sem Resposta]

Qual é o nível maximo de escolaridade que atingiu?
‐

Educação primária........................................................................................1

‐

Educação secundária ....................................................................................2

‐

Educação superior ........................................................................................3

‐

[RECUSA].......................................................................................................9

Tendo em conta a sua ocupação actual, diria que é trabalhador(a) por conta própria, um(a)
empregado(a), um(a) trabalhador(a) manual, ou diria que não tem uma actividade profissional? Quer
dizer que é um(a)...

[SE FOR DADA UMA RESPOSTA À CATEGORIA PRINCIPAL, LEIA AS SUB‐CATEGORIAS RESPECTIVAS EM VOZ ALTA]
- Trabalhador(a) por conta própria
Æ i.e. :

- agricultor(a), trabalhador(a) florestal, pescador(a)............................................ 11
- dono(a) de uma loja, artífice .............................................................................. 12
- profissional (advogado(a), médico(a), contabilista, arquitecto(a)...) ................. 13
- gestor(a) de uma empresa ................................................................................ 14
- outra ................................................................................................................... 15

- Empregado(a)
Æ i.e. :

- profissional (médico(a), advogado(a), contabilista, arquitecto(a)...) ................. 21
- direcção geral, director(a) ou gestor(a) de topo ................................................ 22
- quadro médio ..................................................................................................... 23
- funcionário(a) público(a) .................................................................................... 24
- empregado(a) de escritório................................................................................ 25
- outro(a) empregado(a) (vendedor(a), enfermeiro(a),etc...)............................... 26
- outra ................................................................................................................... 27

- Trabalhador manual
Æ i.e. :
- supervisor(a)/chefe de secção (gestor(a) de equipa, etc...) ............................ 31
- Trabalhador manual........................................................................................... 32
- trabalhador(a) manual não especializado(a)..................................................... 33
- outra ................................................................................................................... 34
- Sem actividade profissional
Æ i.e. :

- doméstica(o) ...................................................................................................... 41
- estudante (a tempo inteiro)................................................................................ 42

- reformado(a) ..................................................................................................... 43
- à procura de emprego........................................................................................ 44
- outra ................................................................................................................... 45
- [Recusa] .............................................................................................................................. 99

D6.

Diria que vive numa...?
‐

Área metropolitana ......................................................................................1

‐

outras cidades/centros urbanos...................................................................2

‐

zona rural......................................................................................................3

‐

[Recusa] ........................................................................................................9

