INQUÉRITO
Este inquérito destina-se a recolher informação sobre o perfil dos possíveis consumidores e aderentes ao Projecto
PROVE.
As respostas recolhidas serão tratadas confidencialmente e com fins unicamente estatísticos, no escrupuloso
cumprimento do normativo do Decreto-lei nº 67/98 de 26 de Outubro.
A sua colaboração neste projecto é fundamental, e desde já agradecemos toda a atenção que lhe possa prestar.

Data do Inquérito

N.º do Inquérito

ASSINALE NO ESPAÇO QUE SE ENCONTRA À FRENTE DA OPÇÃO PRETENDIDA

Sexo:
F

M

Idade:
16-25

26-35

36-45

46-55

Mais 55

Agregado Familiar:
Sozinho

2 Pessoas

3 Pessoas

4 Pessoas

Mais de 4 Pessoas

Escolaridade:
Licenciatura ou superior

12º ano ou 7º ano liceu

9º ano ou 5º ano liceu

Outra

Função profissional (actual ou que teve no caso de estar reformado):
Desempregado
Outra

Estudante

Chefia/Coordenação

Técnico Superior

Quadro Médio

Indique qual

Sector de actividade:
Educação

Saúde

Comércio/Distribuição
Novas Tecnologias

Defesa/Segurança

Investigação

Indústria Tradicional ou Pesada

Indústria Novas Tecnologias

Serviços Financeiros/Seguros/Consultoria

Comunicação/Publicidade/Imagem/Moda

Outro

Administração Pública

Transportes

Serviços

Turismo

Indique qual

Local de residência (concelho):
Oliveira de Azeméis

São João da Madeira

Outro

Indique qual
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Costuma cozinhar em casa:
Todas as refeições da semana
Só ao fim de semana

Só jantares

Só almoços

Nunca ao fim de semana

Às vezes

A sua participação como consumidor poderá existir porque (escolha apenas a opção mais importante):
Apoia a manutenção de uma agricultura familiar na região onde reside
produtores locais

Os produtos adquiridos são de qualidade superior

de primeira necessidade

Valoriza os produtos e os
É prático o acesso a produtos

O preço do cabaz é muito agradável

Considera que o preço de 10 € pelo cabaz semanal, composto por frutas e legumes de qualidade e
da época, com cerca de 8 Kg, é um valor:
Justo

Alto

Baixo

Onde gostaria de ir buscar o seu cabaz:
Na exploração dos produtores, dentro da região (até 15 Km)
Num local fixo da cidade de Oliveira de Azeméis

Outro

Qual?

Estaria disposto a manter um contrato permanente (período de três meses renováveis) de
aquisição:
Não, nunca

Sim, sem problemas

Sim, se tivesse benefício de preço

Em que dia da semana prefere receber o seu Cabaz PROVE:
2ª feira

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Sábado

Pensa tornar-se um Consumidor do cabaz Prove?
Sim

Não

Se respondeu SIM, deixe-nos o seu nome e morada completa e e-mail (se tiver), para ser contactado
posteriormente.

Nome
Rua, nº, andar
Código Postal

Localidade

Telefone

E-mail

Agradecemos a sua participação.
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