


 

 

6. Com que vive? (Assinale com um X a (s) opção/opções que caracteriza o 

seu agregado familiar) 

1. Sozinho  

2. Cônjuge   

3. Filho (a)  

4. Neto (a)  

5. Irmão / Irmã  

6. Nora / Genro  

7. Outro? 

Qual?_________________________ 

 

 

7. Que tipo de relação mantem com os seus familiares? 

1. Muito Boa  

2. Boa  

3. Satisfatória   

4. Pouco satisfatória   

5. Nada satisfatória   

 

8.Encontra-se satisfeito com as relações de familiares? 

1. Sim  

2. Não  

 

8.1.Porquê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9. Que tipo de relação mantem com os seus vizinhos? 

1. Muito Boa  

2. Boa  



 

3. Satisfatória   

4. Pouco satisfatória   

5. Nada satisfatória   

 

III - Rede de suporte afetivo 

10. Quanto tempo passa sozinho por dia? 

1. Sim  

2. Não  

 

 10.1. Refira qual a razão? (Se a resposta anterior for negativa passe á 

questão 11) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

11.Tem algum confidente com que sente que pode sempre desabafar/ 

partilhar os seus problemas?  

1. Sim  

2. Não  

 

12. Costuma receber visitas?  

1. Sim  

2. Não  

 

12.1 Quem o visita? 

_______________________________________________________________ 

 

12.1.2.Com que frequência? 

_______________________________________________________________ 

 



 

13.Quem são os seus melhores amigos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

14.Com quem gosta de estar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

14.1 Refira qual a razão? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

V - Atividades de lazer/prazer 

15. O que gosta de fazer? 

_______________________________________________________________ 

 

16.Como ocupa os seus tempos livres? 

_______________________________________________________________ 

 

17.O que é que lhe dá mais prazer fazer no seu dia-a-dia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

VI. Avaliação da Saúde e do Bem-estar 

18. Em termos de bem-estar geral, como se sente? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

19. Como se sente em relação aos acontecimentos com que se depara na 

sua vida?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

19.1Porquê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

VII - Envelhecimento ativo 

20. O que acha que é o envelhecimento ativo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

21. O que acha que é preciso ter para se conseguir alcançar um 

envelhecimento ativo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

22. Acha que pratica um envelhecimento ativo?  

1. Sim  

2. Não  

 

22.1Porquê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 


