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Flash Eurobarometer 388
(Attitudes of Europeans towards Waste Management
and Resource Efficiency)
Country Questionnaire
Portugal

FL 388 - Waste and Resource Efficiency - PT
D1
Poderia dizer-me a sua idade?
(ESCREVER - SE "RECUSA" CÓDIGO '99')

D2

Sexo
1
2

Masculino
Feminino
PERGUNTAR A TODOS

Q1

O uso eficiente de recursos significa retirar o máximo proveito de recursos escassos, tais
como metais, matérias-primas, terras ou água, causando, ao mesmo tempo, menos danos
ambientais. Até que ponto é importante para si que a Europa use os seus recursos de uma
forma mais eficiente? Diria que é...
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
1
2
3
4
5

Muito importante
Bastante Importante
Pouco importante
Nada importante
NS/NR (NÃO LER)
NEW
ROTACIONAR AFIRMAÇÕES 1 A 3

Q2

Na sua opinião, que impacto teria o uso mais eficiente dos recursos em cada um dos
seguintes elementos?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)

1
2
3

O crescimento económico
em Portugal
Oportunidades de emprego
em Portugal
A qualidade de vida em
Portugal

Muito
positivo

Razoavel
mente
positivo

Razoavel
mente
negativo

Muito
negativo

NS/NR
(NÃO
LER)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

NEW
ROTACIONAR ITENS 1 A 6

1

Q3

Quais das seguintes ações acredita que fariam a maior diferença no grau de eficiência com
que usamos os recursos?
(LER – MÁX. 3 RESPOSTAS)
Ter uma proteção mais rigorosa dos recursos naturais (ex. água, ar,
terras, peixe, biodiversidade, etc.)
Definir metas em matéria de eficiência de recursos
Definir normas mais eficientes e amigas do ambiente para produtos
Reduzir os impostos sobre o trabalho e aumentar as taxas sobre o uso de
recursos
Reduzir a quantidade de lixo produzido e separar o lixo reciclável em casa

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

Reduzir e reciclar o lixo produzido pela indústria e construção
NS/NR (NÃO LER)
NEW
ROTACIONAR AFIRMAÇÕES 1 A 3

Q4

Para cada uma das seguintes afirmações, diga-me por favor se concorda totalmente, tende
a concordar, tende a discordar ou discorda totalmente.
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Concorda Tende a
Tende a Discorda NS/NR(NÃ
totalmente concordar discordar totalmente O LER)

1
2

3

No geral, Portugal está a
produzir demasiado lixo
O seu agregado familiar
está a produzir demasiado
lixo
Você faz esforços para
reduzir a quantidade de lixo
doméstico produzido pelo
seu agregado familiar

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

NEW
SPLIT A
PERGUNTAR Q5a SE "faz esforços para reduzir o lixo doméstico produzido pelo seu
agregado familiar", (CÓDIGOS 1, 2) EM Q4c - OUTROS IR PARA Q5b
ROTACIONAR ITENS 1 A 8

Q5a

Quais das seguintes ações está a levar a cabo para reduzir a quantidade de lixo doméstico
que produz?

2

(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Evita o desperdício de alimentos e outros tipos de desperdício comprando
exatamente aquilo de que necessita
Evita comprar produtos "embalados em excesso"
Fez um esforço para parar de receber correio indesejado
Faz compostagem em casa
Usa baterias recarregáveis
Bebe água da torneira para evitar o desperdício das embalagens
Doa/vende itens para serem reutilizados
Faz um esforço para reparar os equipamentos avariados antes de comprar
um equipamento novo
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
SPLIT B
PERGUNTAR Q5b SE "não faz esforços para reduzir o lixo doméstico", (CÓDIGOS 3, 4) NA
Q4c - OUTROS IR PARA Q6
ROTACIONAR ITENS 1 A 5

Q5b

Quais são as principais razões que o levam a não tentar reduzir a quantidade de lixo que
produz? Diria que…
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Reduzir o lixo não é importante para si
Não sabe como pode reduzir o lixo
A responsabilidade de reduzir o lixo é do produtor do produto e não sua

1,
2,
3,

Considera que já produz a quantidade mínima possível de lixo / já não
consegue reduzir mais
Tende a deitar produtos fora porque é difícil ou demasiado caro repará-los
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

4,
5,
6,
7,

NEW
PERGUNTAR A TODOS
ROTACIONAR ITENS 1 A 8. O código 3 vem sempre a seguir ao código 2.
O ITEM 10 É ÚNICO

Q6

Separa os seguintes tipos de lixo, pelo menos ocasionalmente?
MOSTRAR CARTÃO 17 - LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS

3

Papel / Cartão / Embalagens de bebidas em cartão
Garrafas de plástico ou outros materiais de plástico
Latas de metal
Vidro
Lixo da cozinha
Lixo do jardim
Lixo doméstico tóxico (tinta, químicos, baterias, etc.)
Lixo elétrico e eletrónico
Outro (NÃO LER)
Não separo nenhum tipo de lixo (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,

NEW
SPLIT A
PERGUNTAR Q7a SE "separa o lixo", (NÃO CÓDIGO 10, 11) NA Q6 - OUTROS IR PARA
Q7b
ROTACIONAR ITENS 1 A 6

Q7a

O que é que o convenceria a separar mais o seu lixo?
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Recolha seletiva do lixo mais conveniente em sua casa
Mais e melhores pontos de reciclagem e compostagem do lixo na sua área
Mais informação sobre como e onde separar o lixo
Tarifas mais altas se o lixo não for separado corretamente
Garantia de que o seu lixo é efetivamente reciclado
Incentivos financeiros à separação do lixo (depósitos, redução das tarifas,
etc.)
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

NEW BASED ON FL316 – Q3a
SPLIT B
PERGUNTAR Q7b SE "não separa o lixo", (CÓDIGO 10) NA Q6 - OUTROS IR PARA Q8

ROTACIONAR ITENS 1 A 6

Q7b

O que é que o convenceria a separar, pelo menos, algum do seu lixo?
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Recolha seletiva do lixo mais conveniente em sua casa

1,

4

Mais e melhores pontos de reciclagem e compostagem do lixo na sua área
Mais informação sobre como e onde separar o lixo
Tarifas mais altas se o lixo não for separado corretamente
Garantia de que o seu lixo é efetivamente reciclado
Incentivos financeiros à separação do lixo (depósitos, redução das tarifas,
etc.)
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

NEW BASED ON FL316 – Q3b
PERGUNTAR A TODOS
ROTACIONAR ITENS 1 A 3

Q8

A gestão do lixo doméstico tem um custo. Vou ler três formas possíveis de financiar esta
gestão (também há outras formas para além destas): através de uma taxa fixa, através de
uma contribuição que corresponda à sua produção de lixo ou uma maior responsabilidade
por parte do produtor. Por favor, indique qual das formas preferiria.
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Pagar um valor fixo pela gestão do lixo por meio dos seus impostos
Pagar em proporção à quantidade de lixo não separado que produz
Que o custo da gestão do lixo seja incluído no preço dos produtos que
compra
NS/NR (NÃO LER)

1
2
3
4

NEW BASED ON FL316 – Q12-Q13

Q9

Consegue estimar a percentagem de alimentos adquirida por si que é desperdiçada?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
5% ou menos
6% a 15%
16% a 30%
31% a 50%
Mais de 50%
Nenhum (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1
2
3
4
5
6
7

TREND MODIFIED FL316 – Q5
PERGUNTAR Q10 SE "ALGUMA DA COMIDA É DESPERDIÇADA", (CÓDIGOS 1 a 5) NA
Q9 - OUTROS IR PARA Q11
ROTACIONAR ITENS 1 A 7

5

Q10

Quais dos seguintes elementos o ajudariam a desperdiçar menos comida?
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Melhor informação e mais clara sobre como interpretar as datas "a
consumir de preferência antes de"
Melhor informação e mais clara nos rótulos dos produtos alimentares, ex.
informação sobre o seu armazenamento e preparação
Melhor planeamento das compras por parte do seu agregado familiar
Melhor estimativa das quantidades por dose (a quantidade de comida que
cozinha), de modo a evitar o desperdício de alimentos
Disponibilidade de menores quantidades por dose nas lojas
Reutilizar os restos alimentares em vez de os deitar fora
Utilizar o congelador para conservar os alimentos durante mais tempo
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1,

2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW BASED ON FL316 – Q6
PERGUNTAR A TODOS
ROTACIONAR ITENS 1 A 8

Q11

Quais dos seguintes aspetos considera mais importantes quando compra um produto
durável, como uma máquina de lavar ou um frigorífico?
(LER – MAX. 3 RESPOSTAS)
Poder usar o produto durante muito tempo
O produtor dá-lhe uma garantia mais longa para o produto
O produto é feito de materiais reciclados
O produto pode ser reciclado após tê-lo utilizado
O produto é amigo do ambiente
Poder vender o produto facilmente quando já não o quiser usar mais
O vendedor aceita o retorno do produto antigo quando compra um novo
produto
Os custos de funcionamento são mais baixos devido a uma maior
eficiência do produto
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
ROTACIONAR ITENS 1 A 5
O ITEN 6 É ÚNICO

Q12

Compraria os seguintes produtos em segunda mão?
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)

6

Têxteis (vestuário, roupa de cama, cortinas, etc.)
Equipamento eletrónico (televisão, computador, etc.)
Mobília (sofá, mesa, cadeiras, etc.)
Eletrodomésticos (forno, máquina de lavar loiça, etc.)
Livros, CD, DVD, videojogos
Nenhum destes produtos (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW BASED ON FL316 – Q8
PERGUNTAR Q13 SÓ SE "Não compraria nenhum destes produtos em segunda mão"
(código 6) na Q12 - OUTROS IR PARA Q14
ROTACIONAR ITENS 1 A 4
O ITEM 5 É ÚNICO

Q13

O que é que o impede de comprar produtos em segunda mão?
MOSTRAR CARTÃO 17 - LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS
Preocupações de saúde e segurança
Qualidade inferior do produto
Aspeto menos atrativo do produto
Receio do que os outros possam pensar de si
Nunca pensei nisso
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

TREND MODIFIED FL316 – Q9
PERGUNTAR A TODOS
ALTERNAR ITENS 1 A 3
O ITEM 4 É ÚNICO

Q14

Existem alternativas emergentes à compra de produtos novos. Alguma vez utilizou as
seguintes alternativas?
MOSTRAR CARTÃO 17 - LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS
Comprou um produto refabricado. Trata-se de um produto usado, cujos
componentes estragados ou velhos foram substituídos, e que é vendido
com as mesmas garantias de um produto novo.
Alugou um produto em vez de o comprar (ex. uma máquina de lavar,
mobília).
Utilizou um sistema de partilha. Podem ser sistemas organizados, como a
partilha de um carro ou bicicleta, ou informais, como vizinhos partilharem
os corta-relvas.
Nenhuma destas alternativas (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1,
2,

3,
4,
5,

7

NEW
PERGUNTAR Q15a SÓ SE "Nunca comprou um produto refabricado" (NÃO CÓDIGO 1 na
Q14) - OUTROS IR PARA Q15b
ROTACIONAR ITENS 1 A 6

Q15a

O que o impede de comprar um produto refabricado?
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Nunca ouviu falar de produtos refabricados
Prefere um produto novo
Não tem confiança na qualidade dos produtos refabricados
Acha que o seu design está ultrapassado
Esta opção não está disponível na sua área
Acha que o preço não traz vantagens em comparação com a compra de
um produto novo
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

NEW
PERGUNTAR Q15b SÓ SE "Nunca tiver alugado um produto" (NÃO CÓDIGO 2 na Q14) OUTROS IR PARA Q15c
ROTACIONAR ITENS 1 A 5

Q15b

O que o impede de alugar um produto em vez de comprá-lo?
(MOSTRAR CARTÃO 17 - LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Nunca ouviu falar desta possibilidade
Prefere ser dono do produto
Esta opção não está disponível na sua área
Acha que o preço não traz vantagens em comparação com a compra do
produto
Tem receio da qualidade do produto/serviço
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
PERGUNTAR Q15c SÓ SE "Nunca tiver feito uso de sistemas de partilha" (NÃO CÓDIGO 3
na Q14) - OUTROS IR PARA Q16
ROTACIONAR ITENS 1 A 5

Q15c

O que o impede de fazer uso de sistemas de partilha?

8

(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
1,
2,
3,

Nunca ouviu falar de sistemas de partilha
Prefere ser dono do produto
Esta opção não está disponível na sua área
Acha que o preço não traz vantagens em comparação com a compra do
produto
Tem receio da qualidade do produto/serviço
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

4,
5,
6,
7,

NEW
PERGUNTAR A TODOS
ROTACIONAR AFIRMAÇÕES 1 A 7

Q16

O lixo de plástico continua a ser um enorme desafio no que diz respeito à reciclagem e ao
lixo. Concorda ou discorda com cada uma das seguintes afirmações em relação ao plástico
em concreto?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Concorda Tende a
Tende a Discorda NS/NR(NÃ
totalmente concordar discordar totalmente O LER)

1

Deve ser fornecida melhor
informação sobre que tipos
de plástico são recicláveis
ou não
A produção de plásticos
não-recicláveis (ou difíceis
de reciclar) deve ser
terminada e devem ser
usados materiais
recicláveis como alternativa

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3

Devem ser adotadas
medidas para reduzir o uso
de itens descartáveis de
plástico (sacos de compras,
palhinhas, talheres, etc.)

1

2

3

4

5

4

O uso de micropartículas
de plástico nos cosméticos
destinados aos
consumidores e em
produtos semelhantes deve
ser proibido

1

2

3

4

5

2

9

5

A eliminação de lixo de
plástico em aterros
sanitários deve ser proibida

1

2

3

4

5

6

São necessárias mais
iniciativas por parte das
autoridades públicas para
limitar a presença de lixo
de plástico no meio
ambiente e aumentar a
reciclagem do lixo de
plástico
São necessárias mais
iniciativas por parte da
indústria (produtores,
recicladores e todos os
intermediários) para limitar
a presença de lixo de
plástico no meio ambiente
e aumentar a reciclagem do
lixo de plástico

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7

NEW

Q17

Que quantidade de lixo existe na área em que vive? (lixo na rua, no meio natural
circundante, etc.)
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Muita
Bastante
Pouca
Nenhuma
NS/NR (NÃO LER)

1
2
3
4
5

NEW
PERGUNTAR Q18 SÓ SE "considera que há lixo" (códigos 1, 2 e 3 na Q17)
ROTACIONAR ITENS 1 A 4

Q18

De que tipo de lixo se trata?
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Sacos de plástico
Outras embalagens de plástico
Vidro, metal, embalagens de papel
Lixo elétrico e eletrónico (ex. resíduos de equipamentos)
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1,
2,
3,
4,
5,
6,

10

NEW
ROTACIONAR ITENS 1 A 7
O ITEM 8 É ÚNICO

Q19

Na sua opinião, quais das seguintes ações seriam as mais eficientes na redução da
produção de lixo?
(LER – MAX. 3 RESPOSTAS)
Organização de eventos destinados à limpeza
Melhor aplicação das leis anti-lixo existentes
Encorajar alternativas ao uso de sacos de plástico e de outras embalagens
de plástico
Aumentar e encorajar a reciclagem do lixo
Campanhas de comunicação para sensibilizar os cidadãos
Assegurar a disponibilidade de caixotes de lixo nos espaços públicos
Participação financeira dos produtores de plástico no financiamento da luta
contra a produção de lixo
Nenhuma destas ações seria eficaz (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW

Q20

A quantidade de lixo que entra nos oceanos é razão de preocupação. Apoiaria o
desenvolvimento de uma meta ao nível da UE para reduzir esse tipo de lixo?

Sim
Não
NS/NR (NÃO LER)

D4

1
2
3

NEW
Que idade tinha quando terminou ou interrompeu os seus estudos a tempo inteiro?
(ENT.: SE "AINDA ESTÁ A ESTUDAR" CÓDIGO - '00' - SE "NUNCA ESTUDOU" CÓDIGO
'01' - SE "RECUSA" CÓDIGO '98' - SE "NS/NR" CÓDIGO '99')

D5a

Tendo em conta a sua ocupação actual, diria que é trabalhador por conta própria,
trabalhador por conta de outrém, trabalhador manual, ou diria que está sem uma actividade
profissional?
(APENAS UMA RESPOSTA)
Trabalhador por conta própria
Trabalhador por conta de outrém
Trabalhador manual

1
2
3

11

Sem actividade profissional
Recusa (NÃO LER)

4
5

PERGUNTAR D5b SE TRABALHADOR POR CONTA PRÓPRIA, CÓDIGO 1 NA D5a
D5b

Diria que é…?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Agricultor, guarda-florestal, pescador
Proprietário de loja, artífice
Profissional (advogado, médico, contabilista, arquitecto, etc.)
Director/Gestor de uma empresa
Outro/Recusa (NÃO LER)

1
2
3
4
5

PERGUNTAR D5c SE TRABALHADOR POR CONTA DE OUTRÉM, CÓDIGO 2 NA D5a

D5c

Diria que é…?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Profissional (médico, advogado, contabilista, arquitecto, etc.)
Administrador, director-geral e outros directores
Quadro Médio
Funcionário público
Empregado de escritório (atendimento ao balcão)
Outro empregado (vendedor, enfermeiro, etc.)
Outro/Recusa (NÃO LER)

1
2
3
4
5
6
7

PERGUNTAR D5d SE TRABALHADOR MANUAL, CÓDIGO 3 NA D5a
D5d

Diria que é…?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Supervisor/chefe de secção (gestor de equipa, etc.)
Trabalhador manual especializado
Trabalhador manual/operário não especializado
Outro/Recusa (NÃO LER)

1
2
3
4

PERGUNTAR D5e SE SEM ACTIVIDADE PROFISSIONAL, CÓDIGO 4 NA D5a
D5e

Diria que é…?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Doméstica
Estudante (a tempo inteiro)
Reformado
À procura de trabalho
Outro/Recusa (NÃO LER)

D12

1
2
3
4
5

Qual o DISTRITO da sua residência ?
(LER SE NECESSÁRIO - APENAS UMA RESPOSTA)

12

D13

O (A) Sr. (a) diria que vive numa ...?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Zona rural ou aldeia
Cidade pequena ou média
Cidade grande
NS (NÃO LER)

D18

1
2
3
4

Tem telemóvel?
(NÃO LER)
1
2

Sim
Não
D20

Tem telefone fixo?
(NÃO LER)
1
2

Sim
Não
D22

Pode dizer-me quantas pessoas com 15 ou mais anos de idade vivem em sua casa,
incluindo o Sr(a)?
(ESCREVER - SE "NS" CÓDIGO '98' - SE "RECUSA" CÓDIGO '99')
Número de pessoas com 15 ou mais anos que vivem em casa

13

