Questionário para usuários de Ecovias
O que são Ecovias?
As Ecovias são “rotas de comunicação reservadas exclusivamente para deslocações não motorizadas (a pé, de bicicleta a cavalo, etc…) desenvolvidas
de uma forma integrada que permita a melhoria da qualidade de vida e do ambiente na área envolvente. Estas rotas devem observar standards
internacionais relativos à largura, à inclinação e à qualidade da superfície pra assegurar que são ao mesmo tempo amigas do utilizador e de baixo
risco para utilizadores com quaisquer limitações (Declaração de Lille, 2000). As Ecovias são construídas ao longo de antigas vias de comunicação já
sem uso como linhas de caminho de ferro desativadas, caminhos de sirga (caminhos ao longo de canais) etc., e podem integrar-se em tranquilos
pequenos caminhos rurais …
O Projeto Greenways Heritage
Muitas Ecovias passam por, ou têm na sua vizinhança um património excecional classificado pela UNESCO, apesar de hoje não existir praticamente
nenhum esforço de promoção conjunta de que os dois significativos recursos culturais poderiam beneficiar: Os turistas das Ecovias e os Turistas
Culturais são de facto separados. “Greenways Heritage” é um projeto Europeu que envolve 8 associados de cinco países. (Itália, Espanha, Portugal,
Bélgica, Letónia). O objetivo geral do Projeto é o desenvolvimento e diversificação da oferta turística europeia, ao gerar novos produtos relacionadas
com ecovias com património e sítios culturais UNESCO situados nas proximidades. Isto deve ser conseguido disseminando de forma alargada esta
oferta apelativa de modo a atrair mais turistas e gerar um impacto económico em territórios que têm ao mesmo tempo Ecovias e sítios classificados
pela UNESCO.
O Questionário
O objetivo deste questionário é o de Reunir informação sobre os usuários das Ecovias e dos Sítios UNESCO, de modo a caracterizar a procura turística
e estimar o seu impacto económico. Esta pesquisa irá realçar as necessidades e os comportamentos dos usuários e nesta base , vai permitir
desenvolver a oferta turística relacionada com o Património das Ecovias – ao melhorar o planeamento, a gestão e a promoção destes recursos
como destinos turísticos comuns.
Data:..............................

Nome da Ecovia: ..................................................................

1. Qual o seu género?
 Masculino  Feminino
2. Qual o seu grupo etário?
 < 18
 46 – 55
 18 – 25  56 – 65
 26 – 35  >66
 36 – 45
3. Grau de escolaridade?
 Básico ou menos
 Ensino secundário
 Universidade
4. Ocupação?
 Empregado
 Estudante
 Desempregado
 Reformado
5. Pode fornecer a informação relativa à sua área de residência?
País: ..........................................
Postal code: .....................
Município: ...................................................................................
6. Durante o ano quantas vezes pratica atividade ao ar livre?
(são possíveis várias respostas)
Caminhada
Corrida
Bicicleta


Todos os dias ou quase




Várias vezes por semana



Várias vezes por mês



Ocasionalmente



Só aos fins de semana



Só na estação quente



Nunca
7. Quais são as principais razões para desenvolver estas atividades ao
longo do ano? (são possíveis várias respostas)
Caminhada
Deslocação pendular

Recreação

Turismo Ciclável

Turismo

Exercício Físico

Apreciar a natureza

Ver património cultural

Outros (especifique):
...................................................
.....

Corrida








Bicicleta









Nome do Sítio UNESCO.................................................

8. Quanto tempo passa nestas atividades durante o ano? (são possíveis
várias respostas)
Caminhada
Corrida
Bicicleta



Menos de 30 minutos/dia



30 minutos a 1 hora/dia



1 a 2 horas/dia



Mais de 2 horas/dia
9. Como está a usar a Ecovia, hoje?
 Caminhada  Bicicleta
 Corrida
 Outra (especifique):
.....................................................................
10. Quantas pessoas estão consigo na Ecovia, hoje?
 Ninguém, estou só..
 Estou com ............ pessoas.
11. Com quem está na Ecovia, hoje?
 Com a minha família.
 Com amigos.
 Com um grupo organizado (operador turístico, etc…)
12. Quantos kms conta fazer hoje na Ecovia? ........................... Kms
13. Vai fazer toda a Ecovia, ou apenas uma secção?
 Toda a Ecovia.
 Apenas uma secção:
……………………………………………….................................................
14. Quanto tempo planeou (ou planeia) gastar na Ecovia, durante esta
visita?
 Menos de 30 minutos.
 Meio dia.
 30 minutos a 1 hora.
 Um dia.
 1 a 2 horas.
 …... dias.
15. Quais são as principais razões para usar a Ecovia, hoje?
(são possíveis várias respostas)
 Recreação
 Turismo
 Deslocação pendular
 Apreciar a natureza
 Exercício Físico
 Ver património cultural
 Turismo Ciclável
 Outros (especifique):
......................................................
16. Que meios de transporte usou para aceder à Ecopista, hoje?
(são possíveis várias respostas)
 Automóvel
 Autocarro
 Mota/scooter
 Bicicleta
 Comboio
 A pé.
 Outros (especifique): .............................................................

17. Planeia fazer alguma atividade específica junto da Ecovia, hoje? (são
possíveis várias respostas)
 Visita cultural (centros
 Saúde (spas, etc.)
históricos, museus, etc.)
 Visita à natureza (áreas
 Atividades desportivas
protegidas, etc...)
(canyoning, etc.)
 Visita gastronómica.
 Praias, lagos, rios
 Outra (especifique): .................................................................
 Nenhuma
18. Sabe que existe um sítio UNESCO perto da Ecovia?
 Sim
 Não
19. Planeava (ou planeia) visitar o sítio UNESCO?
 Sim
 Não
20. Se soubesse, teria visitado o sítio UNESCO?
 Sim
 Não
21. A presença do sítio UNESCO influenciou a sua escolha desta ecovia?
 Sim
 Não
22. Está interessado em visitar sítios UNESCO próximos de outras
Ecovias?
 Sim
 Não
23. A sua visita à Ecovia implica dormida fora da sua residência?
 Não
 Turismo rural ou de Habitação
 Hotel, motel
 Parque de campismo ou
caravanismo.
 Alojamento local
 Casa de amigos ou família.
 Hostel.
 Outros (especifique): ………………..
………………………………………….……..
24. Quantas noites planeia ficar fora da sua residência?
………….…………… noite(s)
25. Aproximadamente quanto vai (ou planeia) gastar na estadia?
………….…………… €/pessoa/noite
26. Durante a sua visita à Ecovia, comprou, ou planeia comprar, algum
dos serviços seguintes e quanto planeia gastar ( € por pessoa/dia)?
 Bar:
..………….……€/ pessoa/dia
..………….……€/ pessoa/dia
 Restaurantes:
..………….……€/ pessoa/dia
 Transportes Públicos:
..………….……€/ pessoa/dia
 Serviços de Transfer:
 Bicicletas (aluguer e serviços
relacionados)
……....…………€/ pessoa/dia
..………….…….€/ pessoa/dia
 Bilhetes para visitar sítios
UNESCO:
 Bilhetes para visitar
Património Cultural (igrejas,
museus, etc.):
..………….………€/ pessoa/dia
 Bilhetes para visitar áreas
naturais (áreas protegidas,
etc.):
..………….………€/ pessoa/dia
 Compras /produtos locais
(vinho, mel, etc…)
..………….………€/ pessoa/dia
 Outros (especifique)
…………………………………………….: ..………….………€/ pessoa/dia
 Nada
27. Durante o ano quantas vezes usa a Ecovia?
 É a primeira vez.
 Ocasionalmente
 Todos os dias ou quase.
 Só aos fins de semana e feriados
 Várias vezes por semana  Só na estação quente.
 Várias vezes por mês
28. Em que estação do ano utiliza a Ecovia?
 Inverno
 Outono
 Primavera
 Durante todo o ano
 Verão
29. Durante o ano, quando é que usa a Ecovia?
 Dias de semana.
 Fins de semana e feriados.

 Ambos.
30. Durante o ano, quanto tempo passa na Ecovia em cada visita:
 Menos de 30 minutos.
 Meio dia.
 30 minutos a 1 hora.
 Um dia.
 1 a 2 horas.
 …... dias.
31. Durante o ano, qual é a sua atividade principal na Ecovia?
(são possíveis várias respostas)
 Caminhada
 Bicicleta
 Corrida
 Outra (especifique): ...........................
32. Durante o ano, quais são as principais razões para usar a Ecovia?
(são possíveis várias respostas)
 Recreação
 Turismo
 Deslocação pendular  Usufruir da Natureza e paisagem.
 Saúde e exercício
 Descobrir o património cultural.
 Ciclo -Turismo
 Outros (especifique):
………………………................................
33. Durante o ano, qual o meio de transporte que usa para chegar à
Ecovia? (são possíveis várias respostas)
 Automóvel
 Autocarro
 Mota/scooter
 Bicicleta
 Comboio
 A pé.
 Outros (especifique): .............................................................
34. Onde encontrou informação sobre a Ecovia?
(são possíveis várias respostas)
 Boca a boca
 Posto de Turismo
 Internet and redes sociais  Profissionais de Turismo
 TV, Rádio e jornais
 Sou residente local.
 Brochuras ou Guias
 Tenho casa aqui.
 Outros (especifique): ................................................................
35. Como acha que a Ecovia pode ser melhorada?
(são possíveis várias respostas)
 Melhor sinalização e proteção em
 Mais quartos de
locais perigosos e secções.
banho.
 Mais iluminação da ecovia.
 Mais pontos de água.
 Melhor manutenção da Ecovia.
 Mais parques de
estacionamento
 Melhor limpeza da Ecovia.
 Melhor conexão com
transportes públicos.
 Melhor manutenção dos
 Painéis informativos
equipamentos de apoio (áreas de
mais completos
descanso, quartos de banho etc…)
 Mais áreas de descanso.
 Outras (específico): ...................................................................
36. Classifique por ordem de importância os seguintes aspetos:
1 ponto (baixa importância) a 4 pontos (alta importância).
Aspetos
Pontos
Ligação ciclo-pedestre entre a Ecovia e o sítio UNESCO.
Estacionamento seguro de bicicletas no sítio UNESCO
Serviços de transporte entre a Ecovia e o sítio UNESCO.
Presença de sinalética informativa e direcional relativa
ao sítio UNESCO ao longo da Ecovia.
Presença de sinalética informativa e direcional no sítio
UNESCO relativa à Ecovia.
Presença de informação relativa à Ecovia no website,
apps e guias do sítio UNESCO.
Presença de informação relativa ao sítio UNESCO no
website, apps e guias da Ecovia..
37. Em geral como avalia a qualidade da Ecovia?
 Fraca
 Razoável
 Boa
 Excelente
38. Usa outras Ecovias?
 Sim
 Não
39. Tem outros comentários ou sugestões?
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Obrigado pela sua colaboração!
Informamos que a informação que recolhemos será usada apenas para os fins de estudo do perfil de utilizadores., de acordo com o
Regulamento Geral de Proteção de Dados(UE GDPR 2016/679). A Universiade de Milão será responsável por processar os dados. A
declaração de privacidade pode ser encontrada em http://www.aevv-egwa.org/projects/greenways-heritage/.

