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I -Identificação Pessoal 

 
 
1. Sexo                                                                                            2.  Idade 

                                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 15-24 □ 

2. 25-34 □ 

3. 35-44 □ 

4. 45-54 □ 

5. 55-64 □ 

6. +de 65 □ 

1. Feminino □ 
2. Masculino □ 

N.º do Questionário |___|___|___| 

Enquanto membro da associação ANIMAL e da associação QUERCUS, colaborador ou 
simpatizante a sua opinião pessoal interessa-nos! 
Agradecemos a resposta a todas as questões de modo sincero pois só assim será possível fazer o 
seu tratamento com rigor e obter resultados fiáveis. 
Os temas de pesquisa baseiam-se exclusivamente em critérios científicos. Os dados solicitados 
destinam-se exclusivamente a tratamento estatístico. As suas respostas são totalmente anónimas e 
confidenciais. 
 
Nas questões relativas á identificação pessoal assinale apenas uma das respostas com uma cruz. 
Nas restantes questões leia com atenção as indicações dadas e responda consoante o que lhe é 
pedido. 
Muito obrigada pela colaboração. 

Este inquérito por questionário destina-se à obtenção de informação acerca do perfil das 
Organizações Ecologistas em Portugal no âmbito da elaboração de Tese de Mestrado em 
Ciência Política, na área de especialização de Teoria Política. 
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3. Habilitações Literárias                                              4. Situação perante o trabalho          
    

 
 
 
 
 
                        
      Se assinalou a resposta 2.  passe à   questão 6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     
                                                                    
                    
5. Ocupação Profissional                                                  6. Orientação Religiosa  
                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. Área de Residência 
 

1. Concelho ________________________ 

 

1. Sem Instrução □ 
2. 1.º Ciclo (4.ºano) □ 
3. 2.º Ciclo (6.ºano) □ 
4. 3.º Ciclo (9.ºano) □ 
5. Ensino Secundário (12.ºano) □ 
6. Licenciatura □ 
7. Mestrado □ 
8. Doutoramento □ 
9. Outro grau académico.                                    □ 
Qual?_____________________________________
__________________________________________ 

 

1. Activo □ 
2. Inactivo  
(Desempregado/Reformado/ 
Pensionista) 

□ 

1. Católico □ 
2. Protestante □ 
3. Muçulmano □ 
4. Hindú □ 
5. Judaico □ 
6. Agnóstico □ 
7. Ateu □ 
8. Outra.                               □          
Qual? _____________________ 
 

1. Quadros Superiores da Administração 
Pública, dirigentes e Quadros Superiores 
de Empresa 

□ 

2. Especialistas das Profissões Intelectuais 
e Científicas □ 
3. Técnicos Profissionais de Nível 
Intermédio □ 

4. Pessoal Administrativo e Similares □ 

5. Pessoal de Serviços e Vendedores □ 
6. Agricultores e Trabalhadores 
Qualificados da Agricultura e Pescas □ 
7. Operários, Artífices e Trabalhadores 
Similares □ 
8. Operadores de Instalações e Máquinas 
e Trabalhadores de Montagem □ 

9. Trabalhadores não Qualificados □ 

10. Estudantes □ 
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II – Ideologia 
 

8. Situe cada um dos temas de acordo com a sua posi ção.  
 
 

 
 

 
 
 
Assinale com uma cruz  a coluna correspondente ao grau de concordância que atribui a cada 

tema 
 

Afirmação 1 2 3 4 5 
1. Defendo um meio ambiente saudável      
2. As alterações climáticas são uma consequência do “efeito de estufa”      
3. A existência de chuvas ácidas é uma consequência da poluição atmosférica      
4. O desenvolvimento tecnológico é mais importante que a protecção do meio 
ambiente 

     

5. A energia nuclear é uma opção energética segura para o meio ambiente      
6. As consequências ambientais de uma guerra nuclear são as mesmas que as 
consequências de uma guerra onde são usadas armas convencionais 

     

7. O esgotamento dos recursos é uma consequência da exploração cega dos 
mesmos 

     

8. A agricultura biológica/orgânica é amiga do ambiente      
9. O desenvolvimento sustentável é uma estratégia amiga do ambiente      
10. Estado e privados devem apostar nas energias renováveis/verdes      
11. O uso generalizado do automóvel nas cidades deve ser abolido e deve 
fomentar-se o ciclismo urbano enquanto meio de transporte 

     

12. O meio ambiente é uma preocupação constante no meu dia-a-dia      
13. O ordenamento territorial deve apostar na descentralização das cidades      
14. A legislação ambiental que existe em Portugal é amiga do ambiente      
15. Em Portugal a legislação ambiental é correctamente aplicada      
16. O sistema político-económico português é benéfico para o meio ambiente      
17. O Estado português implementa políticas ambientais rígidas estabelecendo 
quotas poluidoras baixas e aplicando pesadas sanções aquando do seu 
incumprimento 

     

18. O Estado português investe nas energias renováveis e menos poluentes      
19. As sociedades só são verdadeiramente livres e justas quando se protege o 
meio ambiente 

     

20. Defendo a política económica neo-liberal (assente na acumulação de 
lucro/capital) 

     

21. As práticas de acção directa (ex.: acções não violentas de desobediência civil 
como boicotes, greves, bloqueios, resistência não violenta etc.) 

     

22. Defendo a abolição da exploração do ser humano pelo seu semelhante      
23. O sistema capitalista é benéfico para o meio ambiente      
24. Rejeito qualquer forma possível de Estado      
25. Defendo a abolição do capitalismo      
26. A mentalidade da sociedade civil portuguesa é amiga do ambiente      

 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

Concordo 
Totalmente Concordo Indeciso, 

dividido Discordo 

 
Discordo 

Totalmente 
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9. Responda às questões seguintes. 
 

Assinale Sim ou Não com uma cruz  e justifique 

 
10. Assinale verdadeiro ou falso.   

 
Assinale com uma cruz  cada afirmação 

 
 Verdadeiro  Falso 

1. O crescimento demográfico ilimitado trará problemas ambientais □ □ 

2. A ciência e a tecnologia vão solucionar todos os problemas ambientais □ □ 

3. O materialismo e consumismo levarão ao esgotamento dos recursos □ □ 

4. A hierarquização e centralização são benéficas para o meio ambiente □ □ 
5. A racionalidade científica pode ser utilizada para dominar, transformar e explorar a 
natureza □ □ 

6. O industrialismo é benéfico para o meio ambiente □ □ 

7. O Estado é aliado da indústria e do capitalismo transnacional □ □ 

8. A melhor política ambiental é “pensar globalmente, agir localmente” □ □ 
 
11. Os problemas ambientais são ameaças globais, dada a  amplitude de causas 
e da particularidade acumulativa dos seus efeitos.   
 

Enumere dois  fenómenos que a seu ver comprovem esta afirmação. 

 Sim Não Porquê? 
1. Concorda com o domínio de uma espécie sobre a outra (e 
onde a primeira pode decidir sobre a sobrevivência de todas 
as outras)? 

□ □ 
 

2. Considera que a natureza existe para bem-estar e 
desenvolvimento da vida humana? □ □ 

 

3. O ser humano tem o direito de reduzir a riqueza e 
diversidade das restantes formas de vida para garantir a sua 
própria sobrevivência? 
 

□ □ 
 

4. Considera que humanos e não humanos devem ter os 
mesmos direitos? □ □ 

 

5. Associações como a ANIMAL/QUERCUS (ONG’s) são a 
melhor forma de mudar o estado das coisas em relação ao 
ambiente e aos direitos dos animais? 

□ □ 
 

6. Acha que o poder político em Portugal tem desenvolvido 
esforços para diminuir a degradação ambiental? □ □ 

 

7. Acha que o poder político em Portugal tem desenvolvido 
esforços para diminuir os maus-tratos dos animais? □ □ 

 

8. Considera que existe autonomia entre o sistema político e 
o sistema económico? □ □ 

 

9. Acha que o Estado português desempenha um papel 
transparente juntamente com os grandes grupos económico-
financeiros quando se trata de proteger o ambiente/pôr em 
prática políticas ambientais e a protecção dos animais? 

□ □ 

 

1. _________________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________________ 
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12. Quem na sua opinião tem feito mais pelo ambiente em  Portugal?  
 

Assinale até três opções  na coluna que se segue 
 

1. ONG’s/ Associações ambientalistas □ 

2. Media □ 

3. Sindicatos □ 

4. Movimentos Sociais □ 

5. Intelectuais □ 

6. Partidos Verdes □ 

7. Restantes partidos políticos □ 
 
 
13. Como situa politicamente a prática dos partidos  parlamentarmente 
representados? 
 

Assinale os Partidos que considera serem de Esquerda e de Direita na sua respectiva coluna  
                                                                 

 13.1 Esquerda 13.2 Direita 

1. PS □ □ 

2. PPD/PSD □ □ 

3. PCP □ □ 

4. CDS/PP □ □ 

5. Bloco de Esquerda □ □ 

6. Os Verdes □ □ 

 
13.3 Quais os partidos políticos portugueses com se  identifica? 

 

1. PS □ 

2. PPD/PSD □ 

3. PCP □ 

4. CDS/PP □ 

5. Bloco de Esquerda □ 

6. Os Verdes □ 
7. Outro.  
Qual? ______________________ □ 

8. Nenhum 
Porquê?_______________________
______________________________
____________________ 
 

□ 

 



 6 

III -Estratégias de Acção 
 

14. Como se sente face aos seguintes contextos? 
 
Situe o seu julgamento numa escala de 1 a 5, em que: 
 

1=sempre justificado, 5=nunca justificado 
Assinale com uma cruz  a coluna correspondente ao grau de justificação para cada contexto 

 
 1 2 3 4 5 
1. Incendiar plantações de alimentos transgénicos      
2. Sabotagem nos meios de transporte de produtos transgénicos      
3. Sabotagem de processos produtivos que impliquem em alguma das suas etapas a 
experimentação animal 

     

4. Incendiar fábricas que poluam o ambiente      
5. Bloqueios nas estradas por onde passam camiões com madeira não sustentável      
6. Protestos que envolvam greves, boicotes, ocupações de locais de trabalho e 
manifestações 

     

7. Boicotes aos produtos não amigos do ambiente e dos animais      
8. Campanhas propagandísticas de grande impacto público que possam implicar 
actos ilegais 

     

9. Libertação de animais sujeitos a experiências ou maus-tratos      
 

15. Responda às questões seguintes. 
 

Assinale Sim ou Não com uma cruz  e justifique 
 

 Sim Não Porquê? 
1. Acredita que o sistema legal existente foi pensado pelo 
legislador para evitar atentados ao ambiente? □ □ 

 

2. Acredita que o sistema legal existente foi pensado pelo 
legislador para evitar infligir maus-tratos aos animais bem 
como defender os seus direitos? 

□ □ 

 

3. Seria capaz de cometer alguma ilegalidade sabendo 
que o benefício do ambiente, em detrimento dessa acção, 
seria maior? 

□ □ 
 

4. Considera o método de confronto não violento ou a 
técnica de resistência pacífica (desobediência civil) uma 
forma de intervenção viável na defesa do ambiente e dos 
direitos dos animais? 

□ □ 

 

5. Acha que os animais utilizados em investigação têm 
protecção legal adequada? □ □ 

 

6. Acha que as indústrias de cosméticos, química, 
farmacêutica entre outras, levam a cabo experimentação 
animal para se protegerem juridicamente? 

□ □ 
 

7. Considera que os actos de violência a animais, 
abandono e negligência para com os restantes animais 
deveriam ser considerados crimes? 

□ □ 

 

8. Pode dizer-se que os animais, do ponto de vista jurídico 
são considerados “coisas”? □ □ 
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16. Assinale verdadeiro ou falso.   
 

Assinale com uma cruz  cada afirmação 
 

Afirmações Verdadeiro  Falso  

1. Todos os animais têm capacidades cognitivas □ □ 

2. Os direitos básicos dos animais deveriam ser contemplados por lei □ □ 
3. Os animais deveriam estar abrangidos pelos mesmos princípios éticos que os 
humanos □ □ 
4. As formas que os humanos usam para tratar os animais não são justificáveis uma 
vez que os benefícios para os humanos são poucos em relação à quantidade de dor 
animal infligida  

□ □ 

5. Os benefícios humanos podem ser obtidos de formas que não envolvam tanto 
sofrimento para os animais □ □ 
6. Comer animais é legítimo, as condições em que são criados, transportados e 
mortos é que são erradas  □ □ 
7. O passo mais importante que o ser humano pode dar individualmente para salvar 
animais é ser vegetariano □ □ 
8. Ser vegetariano é benéfico para os animais, para a saúde humana e para o planeta 
sendo que é economicamente justo e eficiente □ □ 
9. Ser “vegan” é: ser vegetariano; rejeitar o consumo de qualquer produto de origem 
animal (ou que tenha origem na exploração e/ou violentação de animais); rejeitar o 
tratamento dos animais como recursos; rejeitar o uso de tecidos de origem animal; 
rejeitar o uso de produtos testados em animais; é respeitar os direitos fundamentais 
dos animais não-humanos 

□ □ 

10. Uma dieta “vegan” é mais ecológica, sustentável, racional e economicamente 
justa e eficiente □ □ 
11. Mesmo existindo fiscalização na produção animal, o tratamento cruel dos animais 
(condições deploráveis de manutenção, violência no transporte dos animais, linhas de 
abate, morte por degolação, etc.), é aceite pelas legislações de muitos estados, 
incluindo Portugal 

□ □ 

12. Os animais utilizados na Indústria de Pêlo, de roupas e acessórios são mortos por 
métodos horríveis (ex. electrocussão anal, asfixia, afogamento, concussão, etc.) e 
sem serem previamente anestesiados. Apesar destes métodos serem permitidos por 
lei e utilizados por todo o mundo, incluindo Portugal, eu oponho-me fortemente a eles 

□ □ 

13. A principal falha da experimentação animal reside no facto da resposta a 
medicamentos e outros químicos variar de espécie para espécie □ □ 
14. O Estado português respeita, em todas as situações, a vontade da maioria 
quando se trata de rejeitar a tortura de animais nas touradas □ □ 
15. A proibição dos “Touros de Morte” foi um fracasso dos governos, que incapazes 
de fazerem cumprir a lei subverteram o Estado de Direito e fizeram regredir a 
legislação 

□ □ 

16. Os únicos locais adequados para os programas de conservação de espécies 
devem ser as regiões a que os animais pertencem naturalmente □ □ 

 
IV – Acção 

 
17. Responda às questões seguintes. 

 
Assinale Sim ou Não com uma cruz  e justifique 

 
 Sim Não Porquê? 
1. Pode dizer-se que o progresso científico se dá devido à 
experimentação animal? □ □ 
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2. Antes de adquirir qualquer produto (cosmético, higiene 
pessoal e doméstica), certifica-se sempre, se este é ou não 
testado em animais em qualquer fase de produção? 

□ □ 
 

3. Acha que os circos exercem um papel negativo relativamente 
à protecção e conservação das espécies? □ □ 

 

4. Considera que os circos com animais são espectáculos anti-
pedagógicos? □ □ 

 

5. Defende a proibição por lei dos circos com animais não 
humanos? □ □ 

 

6. Acredita que a agressividade demonstrada pelos animais 
usados em rodeios faz parte do seu comportamento normal? □ □ 

 

7. Os rodeios são proibidos em Portugal pela Lei de Protecção 
dos Animais desde 2004 mas alguns municípios têm autorizado 
a sua realização porque a lei é demasiado vaga? 

□ □ 
 

8. A tauromaquia faz parte da tradição do nosso país? □ □  

9. As touradas de “solidariedade” (casa do pessoal da RTP, 
entre outras) são realizadas em benefício de desfavorecidos? □ □ 

 

10. Acredita que existe um lobby (um grupo de 
interesses/pressão) da tauromaquia? □ □ 

 

11. Os jardins zoológicos têm um papel pedagógico na 
educação do público e na conservação das espécies? □ □ 

 

12. Apesar de existir um diploma que proíbe o confronto entre 
animais passível de aplicação de sanções, considera que ainda 
não foram accionados os mecanismos necessários para pôr fim 
às lutas entre cães nas ruas?  

□ □ 

 

 
18. Declaração Universal dos Direitos dos Animais ( proclamada pela UNESCO, 
em Bruxelas a 27 de Janeiro de 1978): o que falta p ara que seja respeitada? 

 
Assinale apenas uma  das opções 

 

1. Directivas comunitárias mais rígidas □ 
2. Novas directivas comunitárias que se adeqúem às novas realidades e sejam obrigatórias para todos 
os estados-membros □ 

3. Que todos os estados-membros adoptem de facto as directivas no seu pacote legislativo □ 

4. Existir fiscalização e que esta seja eficaz □ 

5. Existir um Código Animal reconhecido universalmente □ 
 
19. Imagine a seguinte situação: descobre que um ca nil funciona em más 
condições. Os animais são mal tratados, vítimas de violência e passam fome. O 
que faria? 

Assinale apenas uma  das situações: 
 

1. Denunciava a situação junto das autoridades competentes □ 

2. Organizava uma manifestação para dar a conhecer a todos o que se passa no canil □ 

3. Invadia o canil e soltava os animais □ 
4. Invadia o canil, soltava os animais e destruía as instalações para que as mesmas não voltassem a 
alojar mais cães □ 
5. Outra. Qual? 
____________________________________________________________________________________ 
 

□ 
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20. Quais são as acções concretas praticadas pela a ssociação ANIMAL que 
considera mais importantes? (Enumere três) 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 
 
21. Existe alguma personalidade/organização que ins pire a actuação da 
ANIMAL/QUERCUS? 
 

1. Sim □ 
2. Não □ 
Se respondeu sim , quem? 
_________________________________________________________________________. 

 
 
 

Fim do Inquérito. Obrigado pela sua colaboração! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sara Cristina Queijinho Pereira, licenciada em Ciência Política na vertente de 
Sociologia dos Movimentos de Opinião, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas – Universidade Técnica de Lisboa. 


