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Questionário de consulta aos clientes sobre o Ambiente Térmico, nas ERPI’s Lar II e Lar 

III, no âmbito do projeto “Saúde Enérgica” - EDP Solidária – Inclusão Social 2018 

 

No âmbito do projeto “Saúde Enérgica” - EDP Solidária – Inclusão Social 2018 foi 

realizado um questionário aos clientes sobre o Ambiente Térmico, nas ERPI’s Lar II e 

Lar III, após instalação dos equipamentos de ar condicionado. 

Na ERPI Lar II, o questionário foi direcionado a 34 clientes sendo que desses apenas 

se obteve resposta de 26. Na ERPI Lar III, o questionário foi direcionado a 20 clientes 

sendo que desses se obteve resposta de 16.  

O questionário é composto por 4 perguntas sendo estas: 

1 – Qual a sensação térmica neste momento? 

a) Com muito calor 

b) Com calor 

c) Levemente com calor 

d) Neutro 

e) Levemente com frio 

f) Com frio 

g) Com muito frio 

2 – Você preferia estar: 

a) Mais aquecido 

b) Assim mesmo 

c) Mais fresco 

3 – Para você este ambiente térmico é? 

a) Aceitável 

b) Inaceitável 
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4 – Neste momento como classifica o ambiente térmico 

a) Confortável  

b) Desconfortável 

 

Apresentação de Resultados  

 

a) ERPI “LAR 2” 

Após consulta aos 26 utentes da ERPI “Lar 2” em matéria de conforto térmico, foram 

obtidos os seguintes resultados: 

Para a pergunta n.º 1 foram obtidos os seguintes resultados: 

- 2 utentes responderam que a sensação térmica era de “com muito calor”; 

- 1 utente respondeu que a sensação térmica era de “levemente com calor”; 

- 21 utentes responderam que a sensação térmica era “neutro”; 

- 1 utente respondeu que a sensação térmica era “Levemente com frio”; 

- 1 utente respondeu que a sensação térmica era “Com frio”. 

 

Para a pergunta n.º2 foram obtidos os seguintes resultados: 

- 5 utentes responderam que preferiam estar “mais aquecido”; 

- 15 utentes responderam que preferiam estar “assim mesmo”; 

- 6 utentes responderam que preferiam estar “mais fresco”. 

 

Para a pergunta n.º3 foram obtidos os seguintes resultados: 

- 24 utentes responderam que o ambiente térmico é “aceitável” sendo que apenas 2 dos 

inquiridos afirmou que o mesmo era “inaceitável”. 
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Para a pergunta n.º4 foram obtidos os seguintes resultados: 

- 25 utentes responderam que classificam o ambiente térmico neste momento de 

“confortável” sendo que apenas 1 o considerou “desconfortável”. 

 

Outros dados: 

a) Sexo – 16 utentes do sexo feminino e 10 do sexo masculino. 

 

b) Média de idades – 86 anos 

 

b) ERPI “LAR 3” 

Após consulta aos 16 utentes da ERPI “Lar 3” em matéria de conforto térmico, foram 

obtidos os seguintes resultados: 

Para a pergunta n.º 1 foram obtidos os seguintes resultados: 

Todos os inquiridos responderam que a sensação térmica era “neutro”. 

 

Para a pergunta n.º2 foram obtidos os seguintes resultados: 

- 5 utentes responderam que preferiam estar “mais aquecido”; 

- 10 utentes responderam que preferiam estar “assim mesmo”; 

- 1 utentes responderam que preferiam estar “mais fresco”. 

 

Para a pergunta n.º3 foram obtidos os seguintes resultados: 

- Todos os inquiridos responderam que o ambiente térmico era “aceitável”. 

 

Para a pergunta n.º4 foram obtidos os seguintes resultados: 

- Todos os inquiridos responderam que classificavam o ambiente térmico como 

“confortável”. 
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Outros dados: 

c) Sexo – 10 utentes do sexo feminino e 6 do sexo masculino. 

 

d) Média de idades – 87 anos 

 

Conclusão 

Dos resultados obtidos, pode verificar-se que a maioria dos inquiridos considerou o 

ambiente térmico adequado. Após instalação dos equipamentos de ar condicionado, foi 

realizado novamente o questionário a fim de aferir se existiram diferenças significativas 

entre as respostas obtidas no primeiro momento de avaliação das condições de conforto 

térmico. 

Após análise dos resultados, pode afirmar-se que não existiram diferenças significativas 

entre as respostas nos primeiros e segundos momentos de avaliação das condições de 

conforto térmico. Estes resultados devem-se ao facto da sensação térmica em idosos 

não ser igual à das outras faixas etárias sendo a tendência para ser “mais fria”. No 

entanto, e devido à vaga de calor que se encontra o país, em especial a zona da Beira 

Baixa, à data da realização do questionário (05/09/2019) alguns inquiridos ainda 

referiram que preferiam estar mais frescos. Em contrapartida, alguns inquiridos 

responderam que preferiam estar mais aquecidos uma vez que devido ao sedentarismo 

e idade dos clientes o facto do ar condicionado se encontrar ligado provoca-lhes uma 

sensação de mais frio. No entanto, os equipamentos encontram-se à temperatura 

recomendada pela Segurança Social e pelo médico da Instituição sendo esta a 

temperatura ideal por forma a prevenir casos de desidratação especialmente em idosos 

com problemas respiratórios, cardíacos, renais e outras doenças crónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


