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Inquérito – Reabilitação de habitações 

Inquérito à população directamente afectada (moradores) 

                                                                                            Código  

Este inquérito destina-se a avaliar o Programa “Grão a Grão”, estando 

inserido no âmbito de uma dissertação de Mestrado que está a ser 

desenvolvida na Universidade da Beira Interior e que tem por tema “Avaliação 

de acção de intervenção na reabilitação de edifícios em Cantar Galo – 

Covilhã”.  

 

Dados Gerais 
 

1. No geral, como classifica as obras efectuadas na sua residência: 

Muito más  Más  Satisfatórias  Boas  Muito boas  
 

2. Superaram as suas expectativas? 

Não  Talvez  Sim  
 

3. Melhoraram as suas condições de vida? 

Não  Talvez  Sim  
 

4. Qual a divisão em que notou melhoria mais acentuada? 

Cozinha  Quartos  Sala  
Casa de Banho  Dispensa  Sótão  

 

5. A habitação vai ao encontro das necessidades do seu agregado familiar? 

Não  Talvez  Sim  
 

6. Verificou alguma anomalia depois da obra? 

Nenhuma  Alguma  Muita  
 

Se sim, quais? 

 
 

7. Já nota marcas de degradação no edifício? 

Nenhuma  Alguma  Muita  
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8. Verificou alguma melhoria nas habitações vizinhas? 

Nenhuma  Alguma  Muita  
 

 

9. Como descreveria a evolução das relações sociais entre a população, decorridos sete 

anos? 

Muito má  Má  Satisfaz  Boa  Muito boa  
 

10. Preferia uma casa nova ou encontra-se satisfeito/a com a requalificação da actual? 

Sim  Talvez  Não, estou satisfeito/a  
 

11. Preferia uma casa nova … 

No centro da cidade  Nesta freguesia  Noutra zona  
                                                                                                  Qual? ___________________________ 

12. De um modo geral, valoriza mais a reabilitação de edifícios existentes ou prefere a 

construção de novos bairros sociais? 

Reabilitação  Bairros Sociais  
 

 

Utilização do edifício 

13. A habitação é de sua propriedade ou encontra-se arrendada? 

Propriedade de próprio  Arrendada    
 

Sendo arrendada (ignore pergunta nº 14), qual o valor da mensalidade?                 € 

Sendo própria passe para a pergunta nº 14. 

14. Quem faz as obras de manutenção? 

Proprietário  Inquilino  Não faz  
 

15. Costuma fazer obras de manutenção? 

Sim  Não  
 

 

 

16. Quando efectua algum furo, colocando um prego nas paredes, tem em consideração 

as tubagens de água, luz, electricidade e gás? 
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      Sim  Não  Não tenho por hábito fazer 
furos na parede 

 

 

17. Como costuma lavar o soalho de madeira? 

Água  Produto 
apropriado 

 Produto próprio 
juntamente com água 

 

 

18. Quando acaba de tomar banho deixa a porta da casa de banho aberta? 

Sim  Não  Conforme  
 

19. Tem por hábito arejar diariamente a habitação? 

Sim  Não  Conforme  
 

20. Quando pinta a casa tem em consideração a qualidade e o tipo da tinta que usa? 

Sim  Não  Conforme  
 

21. Quando limpa as bancas, azulejos, equipamentos sanitários tem em consideração o 

tipo de produtos que usa? 

Sim  Não  Conforme  
 

22. Tem em consideração as substâncias/produtos que deita na canalização? 

Sim  Não  Conforme  
 

23. Tem por hábito limpar as caleiras, quedas de água, telhas e as ligações à rede de 

águas pluviais? 

Sim  Não  Conforme  
 

24. Qual a relação número de quartos/número de pessoas? 

 

25. O fogão da cozinha funciona a… 

Gás natural  Botija de gás  Electricidade  Carvão  
 

26. A sua cozinha possui que tipo de extracção de fumos e gases? 

Chaminé  Exaustor/extractor   Nenhum  
 

27. A casa de banho possui ventilação? 

Sim  Não  
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28. De que tipo? 

 Janela  Tubagem com grelhas Gás canalizado  Extractor mecânico   Não  

 

29. Tem por hábito pintar o exterior da sua habitação? 

Sim  Não  
 

30. Onde faz a secagem da roupa? 

Máquina  Estendal exterior  Estendal interior  
 

Se seleccionou o estendal interior refira em que compartimento: 

31. Onde costuma passar a ferro? 

Sala  Cozinha  Quartos  
 

32. Tipo de aquecimento da habitação? 

Lareira  Termoventilador  

Braseiro a carvão  Braseiro eléctrico  

Aquecedor catalítico (gás)  Óleo  

Halogéneo  Ar condicionado  

Aquecimento central  Cobertor eléctrico  

Inexistente    

 

 


