
INQUÉRITO AOS UTILIZADORES DO EDIFÍCIO PAULO DE OLI VEIRA 
 
 
Este questionário tem como objectivo abordar todos aqueles que, por qualquer que 
seja a razão, utilizam o Edifício Paulo de Oliveira de modo a reunir dados e opiniões 
importantes para uma remodelação do mesmo. (*) 
Pede-se a todos os inqueridos que as suas respostas sejam honestas, sérias e que 
sejam precisos nas suas afirmações. Todos eles permanecerão anónimos. 
 
 (*) O presente inquérito faz parte de um exercício académico do curso de Arquitectura da UBI, tendo em vista 
contribuir para a realização da dissertação de final de curso do aluno Tiago Melo, nº 17559. A referida remodelação do 
Edifício Paulo de Oliveira é meramente hipotética e serve apenas como objecto de estudo. 

 
 
Identificação 
 
 
 Professor Estudante P.Técnico P.Serviço de 2009 
 Ano 
 
 
 
 
 
Perguntas 
 
 
1. Acessibilidade  (a preencher por todos os usuários do edifício) 
 

 
 
 

Observações: 
 

 

 

 

 

 

 
Excelente  Muito Bom Bom Mau Muito Mau  

1.1 Como considera a acessibilidade em 
geral? 

     

1.2 Avalie a adopção dos sistemas vert icais 
(escadas). 

     

1.3 Critique a(s) distância(s) do(s) acesso(s) 
à rua.      

1.4 Como avalia a distância dos acessos 
exteriores às salas de aula? 

     

1.5 Situe a adaptação do edifício a pessoas 
com mobilidade condicionada. 

     



2. Uso dos espaços destinado às aulas  (a preencher somente por professores e alunos) 

 
 
Observações: 
 

 

  

3. Outros espaços  (a preencher somente por professores e alunos) 

 
3.2 Se respondeu “sim” na pergunta anterior, indiqu e que tipo de espaços adicionaria ao 

edifício. 

 

3.3 Se assinalou “outro” anteriormente, indique qua l: 
 

 

4. Aspectos térmicos  (a preencher por todos os usuários do edifício) 

 

Observações: 
 

 

 Excelente  Muito Bom Bom Mau Muito Mau  

2.1 Como considera a utilidade do espaço 
destinado às aulas? 
 

 

     

2.2 Como avalia estes espaços em termos 
acústicos? 

 

     

2.3 Avalie a luminosidad e destas áreas.  
 

     

2.4 Situe o facto de, durante as aulas, 
outros usuários terem de passar pelos 
mesmos espaços. 

 

     

2.5 Critique o conforto destas zonas.  
 

     

 Sim Não 

3.1 Considera que além dos espaços destinados às aulas, d everia m 
haver outros com características especiais? 

 

  

 Sala 24h  
Oficina 

maquetes 
 Sala de DAC  

Espaço de 
Plotagem 

 Sala de projecções  Outros 

 
 

Excelente  MuitoBom Bom Mau Muito Mau  

4.1 Como classificaria as características 
térmicas das salas de aula?  

Inverno       

Verão      

4.2 Nas restantes áreas do edifício, qual 
a sua opinião acerca das condições 
térmicas? 

Inverno       

Verão      



5. Na sua opinião, que elementos gostaria de manter ? Seja porque se tratam de 
elementos que gosta ou porque lhe parecem relevante s no edifício. 

 

 

6. Gabinetes  (a preencher somente por professores cujo gabinete se situa no edifício)  

 

7. Qual a sua opinião acerca da possibilidade de lh e ser destinado um gabinete 
no Edifício Paulo de Oliveira?  (a preencher somente por professores cujo gabinete n ão 
se situa no edifício)  

 

 

8. Espaços extraordinários (a preencher somente por alunos)  

 Excelente  Muito Bom Bom Mau Muito Mau  

6.1 Como avalia o conforto dos gabinetes?  

 
     

6.2 Critique o equipamento presente nos 
gabinetes. 

 

     

6.3 Avalie a luminosidade destas áreas.  
 

     

6.4 Qual a sua opinião a cerca da 
localização dos gabinetes, no edifício? 

 

     

6.5 Exprima -se acerca da eficiência dos 
gabinetes. 

 

     

 Sim Não 

6.6 Considera que deveria haver mais espaços de armazena mento?  
 

  

6.7 É da opinião que se deveriam disponibilizar mai s espaços 
técnicos? 

  

6.8 Defende a ideia de haver espaços no edifício co m zonas 
destinadas a reuniões? 

  

6.9 Pretende continuar com o seu gabinete neste edi fício?   

 Sim Não 

8.1 Considera necessários espaços de descanso no caso de haver 
jornadas mais prolongadas? 

 

  

8.2 É da opinião que se deveriam disponibilizar esp aços para a 
realização de trabalhos em grupo? 

  

8.3 Defende a ideia de se disponibilizar uma zona d e terraço?   

8.4 Vê com optimismo dispor de uma zona de entreten imento neste 
edifício? 

  



8.5 Expresse-se acerca de necessidades/espaços que deveriam auxiliar os espaços de 
trabalho/aulas. 

 

 

 

 

9. Espaços de serviço (a preencher por todos os usuários do edifício)  

 

Observações: 
 

 

 

Agradeço toda a sua compreensão e colaboração para o preenchimento deste 
inquérito. 

 Os meus sinceros cumprimentos, 

Tiago Melo, nº 17559 

 

Este documento deverá ser preservado e entregue ao próprio aluno Tiago Melo, à professora Candela 
Suarez ou no gabinete da Dª Celsa. Obrigado. 

 Sim Não 

9.1 Considera as instalações sanitárias (IS) bem equipada s?  
 

  

9.2 Concorda com a localização das IS?   

9.3 Está de acordo com as dimensões das IS?   

9.4 Considera que o número de IS deveria aumentar?   


