DESLOCAÇÕES PARA A ESCOLA NA CIDADE DE CASTELO BRANCO:
POR UM A MOBILIDADE M AIS SUSTENTÁVEL.

Inquérito aos alunos, docentes e não docentes do Ensino Superior
1-

ESACB

2-

Aluno

ESECB

ESART

Funcionário

ESTCB

ESALD

Docente

2.1 -

Serviços Centrais

Masculino

Feminino

3 - Residência habitual em tempo de aulas Local (Cidade/Aglomerado)……………………………
3.1 - Se for a cidade de Castelo Branco Identificar Bairro/Rua nº de Polícia ………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....
4 - (Só para alunos)
Não Trabalhador

Trabalhador Eventual

(Se trabalhador)
Horário Fixo
Horário Flexível

Trabalhador Permanente

5-

Carta de condução

Sem carta de condução

6-

Sem viatura própria para se deslocar à escola

7-

Conhece colegas residentes nas proximidades da sua residência ou no percurso que realiza para a
escola?

8-

Tem passe dos transportes colectivos urbanos da cidade?

Viatura própria para se deslocar à escola
Gasóleo
Gasolina
GPL

Sim

Nº lugares
2 4 7 9
Sim

Não

Não

9 - Quantas viagens faz em média por dia para a escola e por modo? (ida e volta são duas viagens)
2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

A Pé
Autocarro
Bicicleta
Transporte Individual (como proprietário)
Transporte Individual (como passageiro)
Outro: Qual?

10 - Nas deslocações para a escola quanto tempo demora (em minutos)?
A pé

De autocarro

De bicicleta

De Transporte individual

11 - Que razões o levam a fazer as viagens para/de a escola (quem não utiliza não responde)?
Razões
Porque a distância o permite
Não tem carro disponível
Questões monetárias
Porque faz bem à saúde
Porque faz bem ao ambiente
Porque os meus amigos também o fazem
Outro Motivo. Qual?

A pé

Bicicleta

Transportes Colectivos

12 - Que razões o levam a utilizar o automóvel nas deslocações para a escola (quem não utiliza não
responde)?
Conforto

Necessidades familiares (por exemplo levar filhos à escola)

Flexibilidade horária

Facilidade de poder deslocar a diversos locais na mesma viagem

Rapidez

As deslocações a pé e em bicicleta são incómodas

Estacionamento gratuito

Ausência de alternativas de transporte público

Distância da viagem

Estatuto/Porque os outros também o fazem

Outras? Especifique:

13 -

Costuma partilhar o veículo com outras pessoas do IPCB?
Como condutor

13.1 -

Como passageiro

Sim

Não

Alternando passageiro/condutor

Quantas pessoas, em média,
transporta o veículo: ………..

Se não partilha o veículo, está interessado em participar num sistema de partilha de veículos?
Sim
Não
Sempre com o seu veículo
Sempre como passageiro
Alternando como passageiro e como condutor

14 -

Se existir um sistema público de partilha de bicicletas está interessado em aderir?

Sim

Não

15 -

Se existir um sistema de transportes públicos colectivo mais eficiente utilizará mais os TP?

Sim

Não

Entidade executora:

Apoio Financeiro:

Parceiros:

