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FL425 - Attitudes towards food waste PT
D1
Poderia dizer-me a sua idade?
(ESCREVER - SE "RECUSA" CÓDIGO '99')

D2

Sexo
Masculino
Feminino

1
2

PERGUNTAR A TODOS
ROTACIONAR ITENS 1 A 6
Q1

Na Europa desperdiçam-se cerca de 100 milhões de toneladas de alimentos todos os
anos. Quais dos seguintes intervenientes considera que têm um papel a desempenhar
na prevenção do desperdício alimentar?
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Agricultores
Fabricantes de alimentos
Lojas e revendedores
Sectores de hotelaria e restauração (hotéis, restaurantes, hospitais,
etc.)
Autoridades públicas
Consumidores, pessoas como o(a) sr(a).
NS/NR

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

NEW
ROTACIONAR ITENS 1 A 6
Q2

O que o(a) ajudaria a desperdiçar menos alimentos em casa?
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Informação melhor e mais clara sobre o significado das datas
“Consumir de preferência antes de” e “Consumir até” indicadas nos
rótulos dos alimentos
Informação melhor e mais clara nos rótulos dos alimentos (p. ex.
Informação sobre conservação e preparação dos alimentos)
Melhorar as idas às compras e o planeamento de refeições em sua casa
Disponibilidade de menores quantidades por dose nas lojas
Utilizar os restos em vez de deitá-los fora
Utilizar o congelador para preservar mais tempo os alimentos
Outro (NÃO LER)
NS/NR
FL388 Q10 MODIFIED TREND

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

Q3

Com que frequência, se é que o faz de todo, presta atenção à data de “Consumir até” e
de “Consumir de preferência antes de” no rótulo dos alimentos quando vai às compras
ou prepara refeições?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Sempre
Frequentemente
Algumas vezes
Raramente
Nunca
NS/NR

1
2
3
4
5
6

NEW
SPLIT A – PERGUNTAR Q4 ANTES DA Q5
ROTACIONAR ITENS 1 A 3
Q4

O que considera que a data “Consumir de preferência antes de” num produto alimentar
significa realmente? Vou ler-lhe algumas opções e peço-lhe que escolha a que melhor
se adequa.
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Depende do tipo de alimento
O alimento pode ser consumido após esta data, mas pode já não estar
na sua melhor qualidade
O consumo do alimento é seguro até esta data, mas não deve ser
consumido após esta data
Nenhuma
NS/NR

1
2
3
4
5

NEW
SPLIT B – PERGUNTAR Q5 ANTES DA Q4
ROTACIONAR ITENS 1 A 3
Q5

O que considera que a data “Consumir até” num produto alimentar significa
realmente? Vou ler-lhe algumas opções e peço-lhe que escolha a que melhor se adequa.

(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Depende do tipo de alimento
O alimento pode ser consumido após esta data, mas pode já não estar
na sua melhor qualidade
O consumo do alimento é seguro até esta data, mas não deve ser
consumido após esta data

1
2
3

Nenhuma
NS/NR

4
5

NEW
Q6

Atualmente, os fabricantes não estão obrigados a indicar datas nos rótulos dos
alimentos de alguns produtos não perecíveis, como sal, açúcar e vinagre. Estes
alimentos podem ser consumidos com segurança e a sua qualidade não se deteriora
durante longos períodos de tempo. No futuro, se deixasse de encontrar a data
“Consumir de preferência antes de” noutros alimentos não perecíveis, como arroz,
massa, café ou chá, como reagiria?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Sentiria falta desta informação
Não precisa desta informação
NS/NR

1
2
3

NEW
Q7

O que faria se encontrasse um pacote de esparguete no armário da sua cozinha sem a
data “Consumir de preferência antes de” indicada no rótulo e não se conseguisse
lembrar de quando o comprou?
(NÃO LER – APENAS UMA RESPOSTA)
Utilizá-lo-ia na mesma
Utilizá-lo-ia somente se a embalagem não estivesse danificada e o
produto tivesse bom aspeto
Deitá-lo-ia fora
Nunca presta atenção às datas
NS/NR

1
2
3
4
5

NEW
Q8

Alguns rótulos alimentares indicam que, uma vez aberto, o produto tem de ser utilizado
dentro de um determinado número de dias. O que faz normalmente quando se
apercebe de que não utilizou o produto dentro do período de tempo indicado no
rótulo?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Utiliza-o se a embalagem não estiver danificada e o alimento tiver bom
aspeto
Deita-o fora
Nunca presta atenção às datas (NÃO LER)
Depende do tipo de alimento (NÃO LER)
NS/NR
NEW

1
2
3
4
5

D4

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
Sem actividade profissional
Recusa (NÃO LER)

1
2
3
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)
PERGUNTAR D5d SE TRABALHADOR MANUAL, CÓDIGO 3 NA D5a

D5d

Diria que é…?

1
2
3
4
5
6
7

(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)

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

