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NOTA INICIAL:  

Este questionário destina

empreendedorismo em meio rural, tendo como área geográfica o concelho de 

Figueira de Castelo Rodrigo. 

destinam-se exclusivamente ao fim apresentado

 
 
Objectivo 1 – Identificar o inquiri
 
I. Identificação Pessoal
 

1.1- Idade: _________ 
 

1.2 – Sexo: Masculino  �   
 

1.3 - Habilitações Escolares:
 
 4ª classe �    

 6º ano  �    

 9º ano  �    

 10º - 12º ano �    

 Bacharelato �    

 Licenciatura � 

                Outra            �     Qua

 

1.4 – Residência (Freguesia):
 
 
 
 

Objectivo 2 – Caracterizar o inquirido tendo em conta a sua situação face ao emprego
 
 

II. Enquadramento Profissional
 

2.1 – Situação Profissional

 

2.2 – Está inscrito no Centro de Emprego: 
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QUESTIONÁRIO 

 

Este questionário destina-se a realizar um trabalho académico sobre o 

empreendedorismo em meio rural, tendo como área geográfica o concelho de 

Figueira de Castelo Rodrigo. Os dados recolhidos são totalmente confidenciais e 

se exclusivamente ao fim apresentado. 

Identificar o inquirido; 

Identificação Pessoal 

 

     Feminino  � 

Habilitações Escolares: 

  

Qual?___________________ 

(Freguesia): ________________________________________________

Caracterizar o inquirido tendo em conta a sua situação face ao emprego

Enquadramento Profissional 

Situação Profissional:   Desempregado  �        À procura de 1º Emprego

Está inscrito no Centro de Emprego:    Sim   � Não  � 

2009 

orientadora: Anabela Dinis 

(Aplicado a 2 de Abril de 2009; Localidade: Vale de Afonsinho;  

Empreendedorismo) 

académico sobre o 

empreendedorismo em meio rural, tendo como área geográfica o concelho de 

Os dados recolhidos são totalmente confidenciais e 

 

____________________________________________________________ 

Caracterizar o inquirido tendo em conta a sua situação face ao emprego; 

1º Emprego � 
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2.3 – Tem experiência profissional?    

 

2.3.1 – Se respondeu afirmativamente, quais as experiências 

que já teve? 

1ª actividade ______________________  Duração (em meses): ________

2ª actividade ______________________  Duração (em meses): ________

3ª actividade ______________________  Duração (em meses): ________

4ª actividade ______________

 
 
 

Objectivo 3 – Caracterizar o inquirido tendo em conta as motivações que o levam a integrar 
acções de formação em geral e a formação para o
 
 
Objectivo 4 – Identificar linhas de 
à actual formação frequentada;
 
 
 
III- Enquadramento em Contexto de Formação
 
 

3.1 - Já frequentou cursos ou acções de formação profissional

curso que se encontra a frequentar

 
 

       3.1.1 - Se sim, preencha o seguinte quadro:
 

Designação do(s)curso
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Tem experiência profissional?    Sim   � Não  � 

Se respondeu afirmativamente, quais as experiências 

1ª actividade ______________________  Duração (em meses): ________

2ª actividade ______________________  Duração (em meses): ________

3ª actividade ______________________  Duração (em meses): ________

4ª actividade ______________________  Duração (em meses): ________

Caracterizar o inquirido tendo em conta as motivações que o levam a integrar 
acções de formação em geral e a formação para o empreendedorismo em particular

dentificar linhas de actuação do inquirido face à empregabilidade,
ão frequentada; 

Enquadramento em Contexto de Formação 

Já frequentou cursos ou acções de formação profissional anteriormente ao 

curso que se encontra a frequentar?          Sim   �  Não  �

preencha o seguinte quadro: 

curso(s)/acção(ões) Duração  
(em meses) 

Local de Realização
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Se respondeu afirmativamente, quais as experiências profissionais 

1ª actividade ______________________  Duração (em meses): ________ 

2ª actividade ______________________  Duração (em meses): ________ 

3ª actividade ______________________  Duração (em meses): ________ 

________  Duração (em meses): ________ 

Caracterizar o inquirido tendo em conta as motivações que o levam a integrar 
empreendedorismo em particular; 

do inquirido face à empregabilidade, posteriores 

anteriormente ao 

� 

Local de Realização 
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3.2 – O que o levou a frequentar este curso de formação na área 

empreendedorismo: 

 
 Ocupar o tempo livre 

 Vontade de aprender 

 Apoio financeiro  �

         Outro motivo  �       

                              Qual? ____________________________________________

 

 

 
3.3 - Na sua opinião, a formação profissional na 

que tem vindo a frequentar

 

 Muito Importante  

 Importante          �

 Pouco Importante �

 Nada Importante  �

 

       3.3.1 - Porquê? 
 
_____________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 
 

 

3.4 - Após ter frequentado este curso 

(preencha as opções com as quais se identifica

 

Continuar a frequentar formação profissional  

Inscrever-se no Centro de Emprego  

Procura activa de trabalho 

Criar o seu negócio 
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O que o levou a frequentar este curso de formação na área 

Ocupar o tempo livre � 

Vontade de aprender � 

� 

        

Qual? ____________________________________________

formação profissional na área do empreendedorismo

que tem vindo a frequentar é: 

� 

� 

� 

� 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Após ter frequentado este curso sente-se motivado para: 

preencha as opções com as quais se identifica) 

Continuar a frequentar formação profissional  �  

se no Centro de Emprego  �  

activa de trabalho �  

Criar o seu negócio �    (se considerar esta opção, deverá responder à questão
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O que o levou a frequentar este curso de formação na área do 

Qual? ____________________________________________ 

área do empreendedorismo 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

___________________________ 

(se considerar esta opção, deverá responder à questão 4.2) 
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     3.4.1 – Caso tenha indicado a motivação por 

negócio gostaria de investir? 

__________________________________________________________________

 

    3.4.2 – Porquê? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 
Objectivo 5 – Aferir da eficácia da divulgação em contexto local 

estrutura Ninho de Empresas

 
Objectivo 6 – Aferir da eficácia 

formação na área do empreendedorismo,

seu negócio. 
 

IV – Enquadramento face à estrutura

 

Actualmente existe em Figueira de Castel

empreendedorismo, o Ninho de Empresas.

 

4.1 – Tem conhecimento do trabalho que desenvolve esta estrutura?     

                                Sim

 

4.2 – Caso tenha respondido que se sente motivado para criar o seu próprio 

negócio (questão 3.4) que tipo de apoios gostaria de encontrar no Ninho de 

Empresas? 

___________________________________________________________

________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Caso tenha indicado a motivação por “criar o seu negócio”,

negócio gostaria de investir? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Aferir da eficácia da divulgação em contexto local face à implementação da 

estrutura Ninho de Empresas de Figueira de Castelo Rodrigo; 

da eficácia dos conhecimentos obtidos pelo inquirido no decorrer 

área do empreendedorismo, enquanto instrumentos facilitadores da criação do 

Enquadramento face à estrutura “ Ninho de Empresas” 

Actualmente existe em Figueira de Castelo Rodrigo uma estrutura de apoio ao 

o Ninho de Empresas. 

Tem conhecimento do trabalho que desenvolve esta estrutura?     

Sim   �  Não  � 

Caso tenha respondido que se sente motivado para criar o seu próprio 

que tipo de apoios gostaria de encontrar no Ninho de 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

  Obrigada pela sua colaboração!
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“criar o seu negócio”, em que 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

implementação da 

dos conhecimentos obtidos pelo inquirido no decorrer da 

facilitadores da criação do 

o Rodrigo uma estrutura de apoio ao 

Tem conhecimento do trabalho que desenvolve esta estrutura?      

Caso tenha respondido que se sente motivado para criar o seu próprio 

que tipo de apoios gostaria de encontrar no Ninho de 

___________________________________________________________

___________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Obrigada pela sua colaboração! 


