
ANEXO 5.2.

Qual a Sua freguesia de residência (no Concelho de Lisboa):

Idade: Sexo:
<15 anos 50-60 anos M
15-20 anos 60-70 anos F
20-30 anos 70-80 anos
30-40 anos 80-90 anos
40-50 anos > 90 anos

A. Os espaços verdes públicos de Lisboa:
(considerando jardins, parques, praças ajardinadas, etc.)
A1. Costuma frequentar os espaços verdes públicos de Lisboa? Sim

Não

A2.Se respondeu "não", se puder, justifique porque é que não costuma frequentar os espaços verdes:
Prefiro o meu privado Outra razão

Se respondeu "sim" por favor continue o inquérito na pergunta B, caso responda "não" por favor passe para a pergunta D

B. Qual o espaço verde público de Lisboa, em primeiro lugar, mais frequentado:

B1. Nome do Espaço Verde Público de Lisboa:

B2. Freguesia a que pertence o Espaço Verde Público de Lisboa:

B3. Qual a forma de Acesso? B4. Quanto tempo demora a chegar (em minutos)?
V. motorizado particular Pé 0 - 5 min. 15 -20 min.

Bicicleta 5 - 10 min. 25 -30 min.
Outro 10 - 15 min. > 30 min.

B5. Qual a distância que tem de percorrer para chegar(em metros)?
B6. Frequência das visitas: 0-500 m 1000-2000m
Uma vez por semana 500-1000m >2000m
Dois dias por semana 1000-1500m
Três dias por semana
Todos os dias
Fim de semana B7. Tempo dispendido por visita (em minutos):
Uma vez por mês
Uma vez por ano

B8. Objectivo da visita (pode preencher vários campos):
Crianças Turismo Ar puro
Cão P. encontro Descansar
Exer. físico Café Ler/ Estudar
Passeio Passagem Outra (qual)

B9. Época que utiliza mais este espaço verde:
Mês de ínicio:

(vire se faz favor)

INQUÉRITO SOBRE OS ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS DE LISBOA

Transporte público
Táxi

Outra 

Sempre que está bom 
tempo

Não ligo a jardins
Não tenho tempo

(Assinale com uma cruz nos campos apropriados)

Mês de fim:



ANEXO 5.2.
C. Caso frequente um segundo Espaço Verde Público em Lisboa, indique:

C1. Nome do Espaço Verde Público de Lisboa:

C2. Freguesia a que pertence o Espaço Verde Público de Lisboa:

C3. Qual a forma de Acesso? C4. Quanto tempo demora a chegar (em minutos)?
V. motorizado particular Pé 0 - 5 min. 15 -20 min.

Bicicleta 5 - 10 min. 25 -30 min.
Outro 10 - 15 min. > 30 min.

C5. Qual a distância que tem de percorrer para chegar(em metros)?
C6. Frequência das visitas: 0-500 m 1000-2000m
Uma vez por semana 500-1000m >2000m
Dois dias por semana 1000-1500m
Três dias por semana
Todos os dias
Fim de semana C7. Tempo dispendido por visita (em minutos):
Uma vez por mês
Uma vez por ano

C8. Objectivo da visita (pode preencher vários campos):
Crianças P. encontro Ler/ Estudar
Cão Café
Exer. físico Passagem
Passeio Descansar

C9. Época que utiliza mais este espaço verde:
Mês de ínicio:

D. Quais as suas ocupações mais frequentes ao fim-de-semana:
(Pode preencher vários campos e por favor responda de acordo com a estação do ano)

Outono Inverno Primavera Verão
D1. Casa (e.x. ficar em casa, visitar família ou amigos, etc.)

E. Como considera a cidade de Lisboa do ponto de vista de Espaços Verdes Públicos?

F. Qual a sua opinião sobre as espécies de árvores de Lisboa?
Não sei/

Elevado 
interesse

Médio 
interesse

Sem 
interesse

Não 
conheço

F2. jacarandá (Jacaranda mimosifolia)

Muito obrigado pela sua atenção!

E3. Devia ter menos

D6. Passear (e.x. pé, automóvel, comboio, etc.)
D7. Praia
D8. Campo

D2.Compras (e.x. centro comercial)
D3. Programas culturais (e.x.cinema, exposições, teatro, etc.)
D4. Jardim/ parque próximo de casa

F6. choupo (Populus ssp .)

D5. Parque urbano (e.x. Parque da Serafina, dos Índios, etc.)

Transporte público
Táxi

F1. olaia (Cercis siliquastrum)

Sempre que está bom 
tempo 
Outra 

Apreciação

E1. Está bem assim
E2. Devia ter mais

F8. palmeira
F9. outra (indique o nome)

Mês de fim:

F3. lodão-bastardo (Celtis australis)
F4. tilia (Tilia ssp.)

F7. pinheiro (Pinus ssp .)

F5. plátano (Platanus ssp .)


