
QUEM RESPONDE 

Uma amostra representativa de 
alojamentos (cerca de 200 mil) 
localizados nos 35 Municípios que  
integram as Áreas Metropolitanas do 
Porto e de Lisboa, sendo solicitada 
informação sobre as deslocações das 
pessoas que neles habitam.

Todos os alojamentos selecionados serão 
previamente contactados pelo INE. 

COMO RESPONDER

• Pela Internet, a partir de 16 outubro  
no Portal do INE, em imob.ine.pt

• Presencialmente, de 30 outubro a 
17 dezembro, para um subconjunto 
de alojamentos, com entrevista no 
domicílio. 

ESCOLHA A RESPOSTA PELA INTERNET; 
É A MAIS CONFORTÁVEL PARA SI.

O IMob 2017 visa dar resposta a estas e 
outras perguntas. Tem como objetivos 
conhecer:

• Os padrões de mobilidade diária da 
população

• A opinião dos utilizadores de 
transporte individual ou coletivo

• As motivações que conduzem às 
opções de transporte

COMO NOS DESLOCAMOS? 
QUANTO TEMPO DEMORAMOS?

QUE DISTÂNCIAS PERCORREMOS? 
QUE CUSTOS TEMOS?

ÁREAS METROPOLITANAS DO PORTO E DE LISBOA

MOBILIDADE 
INQUÉRITO À
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

eurostat

AMPorto AMLisboa



Informações
email: info.imob@ine.pt

PARA RESPONDER PELA INTERNET 
É NECESSÁRIO:

1. Ter consigo a carta enviada pelo INE, 
onde lhe foram indicados o seu código 
e a sua password, para resposta on line

2. Aceder à página de resposta em  
imob.ine.pt (a partir de 16 de outubro)

3. Introduzir o código e a password, de 
acesso seguro, indicados na carta 

4. Preencher o questionário

5. Após concluir, submeter o questionário, 
clicando em “Entregar”

Porque é importante responder pela 
Internet?

Porque é a forma mais cómoda e rápida, 
para todos os cidadãos.

A resposta pela Internet é segura, 
confidencial e gratuita. Pode ser feita 
em qualquer local e no momento mais 
adequado para cada pessoa.

Com a resposta pela Internet evita 
insistências do INE ou a abordagem em 
sua casa, por um entrevistador.

A resposta aos inquéritos do INE é 
obrigatória e confidencial

Os dados individuais recolhidos 
destinam-se apenas a fins estatísticos, 
são confidenciais e estão sujeitos a 
segredo estatístico, pelo que não podem 
ser divulgados individualmente.

Todos os profissionais envolvidos nos 
inquéritos do INE estão obrigados a sigilo 
(Lei n° 22/2008).

Responder ao INE é exercer uma cidadania 
ativa 

As estatísticas a disponibilizar pelo 
Inquérito à Mobilidade serão importantes 
para a definição fundamentada de 
políticas e planeamento de infraestruturas 
e de serviços essenciais à população. 

Se reside nas Áreas Metropolitanas do 
Porto e de Lisboa, e for contactado pelo 
INE, colabore!

A partir de 16 outubro 2017 

responda em imob.ine.pt


