
 

 
 

 

INQUÉRITO | DOMÍNIO SÓCIO-ECONÓMICO 

 

Este inquérito pretende servir de base a uma caracterização da frota artesanal de três artes de pesca: 

covos/armadilhas, palangre e anzol. Pretende também caracterizar social e economicamente o grupo 

profissional.                           Toda a informação será tratada confidencialmente. 

(deve ser preenchido pelo técnico) 

Legenda: S – Sim; N – Não; NS/NR – Não Sabe/Não Responde 

Porto: ___________ Data: _____________          Idade: ______            Tempo de actividade: _____ 

         

1. Normalmente trabalha quantas horas por dia? ____ 

2. Quantos dias por semana costuma folgar? _____ 

3. A pesca é a sua única actividade profissional?  

S             N             NS/NR 

Se respondeu N, especifique a que outra(s) actividade(s) se dedica. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Qual o nível de ensino que completou? 

Nenhum Primário Básico Secundário Superior 
 

5. Quantas pessoas constituem o seu agregado familiar? _____ 

6. Quantos elementos constituem a tripulação à qual pertence actualmente? ____ 

7. Indique o seu cargo/função na tripulação. 

Mestre Armador Pescador Outro _________________________ 

 

8. Tem por hábito reportar às autoridades práticas de pesca ilegais? 

 

 

 

 

 S N NS/NR 

Inquérito nº: ______ 



 

 
 

9. No seu ambiente de trabalho, já presenciou desrespeito pelos direitos humanos?  

 

Se respondeu S, especifique.  

Agressão verbal e/ou física Discriminação 
Assédio Outro ________________________________ 

 

10. Como descreve o ambiente a bordo?  

Muito mau Mau Indiferente Bom Muito bom 
 

11. Qual o tipo de relação entre os tripulantes e/ou entre tripulantes e mestre? 

 

 

12. Qual a origem dos tripulantes da embarcação? 

 

 

 

13. Já alguma vez houve conflitos a bordo?  

Se respondeu S, especifique a frequência e o(s) motivo(s). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. Já alguma vez houve conflitos com tripulantes de outras embarcações? 

 

Se respondeu S, especifique a frequência e o(s) motivo(s). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. Qual a percentagem de pescado que é destinada ao autoconsumo? 

<10%              10-30%             30-50%                >50% 

 

16. Ajude-nos a estimar a percentagem de venda ilegal de produtos desta pesca neste local.  

>10%             10-30%           30-50%           50-70%           <70%       

 S N NS/NR 

 Familiar    Amizade Estritamente profissional 

 Maioritariamente locais    Maioritariamente da região 
 Maioritariamente de outras regiões de Portugal  
Qual(is)? _________________________________ 

Maioritariamente estrangeiros 
 

 S N NS/NR 

 S N NS/NR 



 

 
 

17. A distribuição do pescado é feita de forma equitativa?    

Se respondeu N, especifique como é realizada a distribuição do pescado. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

18. A distribuição do rendimento é feita de forma equitativa?    

Se respondeu N, especifique como é realizada a distribuição do rendimento. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

19. Onde situa o seu rendimento mensal? 

        < €500  €500-€700 €700-€1000 €1000-€1200 > €1200 

20. Sente-se envolvido na tomada de medidas de gestão da sua pescaria? 

Nada  Pouco Neutro Algo Muito 

21. Quão solidária diria que é a sua comunidade? 

Nada  Pouco Neutro Algo Muito 

22. Quão diversa (raças, credos, etnias, idades, nacionalidade) diria que é a sua comunidade? 

Nada  Pouco Neutro Algo Muito 

23. A existir, considera que essa diversidade é bem acolhida pela comunidade? 

Nada  Pouco Neutro Algo Muito 

24. Quão integrado e apoiado se sente na/pela sua comunidade e região? 

Nada  Pouco Neutro Algo Muito 
 

 S N NS/NR 

 S N NS/NR 


