
 

 

Visita preliminar de aproximação ao terreno 

Vendedores Praça da Fruta  

____ de Março de 2015, Caldas da Rainha 

 

 

 

 
Objectivo 
Primeira visita ao terreno com o objectivo de dar a conhecer o projeto “Marca Praça da Fruta” e recolher informações sobre a 

opinião dos vendedores do mercado sobre esta proposta. Queremos com esta visita, apurar o grau de Interesse /  receptividade 

dos vendedores a projetos que visem a promoção do mercado da praça da fruta e compreender quais as ideias e símbolos a 

serem projectadas na identidade gráfica da “Marca Praça da Fruta”.  

 

Tempo de dialógo por vendedor: 15m (aproximadamente)  

Quanto tempo para Realizar Inquéritos?  3 horas  

 

Nº de Colaboradores por grupo: 2  

Como se apresentam os colaboradores ? Em nome da CoopCASA - Cooperativa para a Acção Social e Artística 

 

Material necessário 

Canetas 

Fichas de recolha de opinião (20)  

Folhas em branco / Rascunho: 15 por grupo / 50 total  

Suporte de escrita  

Maquina Fotográfica   

Máquina Filmar  

Tripé 

Capa para guardar as fichas de recolha de opinião 

Dossier de fichas de recolha 

Furador  

 

 

  



 

ESTUDO DE OPINIÃO 
 

Visita preliminar de aproximação ao terreno 

Vendedores Praça da Fruta  

20 de Março de 2015, Caldas da Rainha 

 

 
LINHAS DE ORIENTAÇÃO 

 

Olá,  

Fazemos parte da CoopCASA - Cooperativa para a Acção Social e Artística, e estamos a desenvolver um  projeto para a 

Praça da Fruta e gostávamos de saber qual a sua opinião.  Todas as suas respostas serão apenas para uso interno da 

cooperativa, não sendo transmitidas a terceiros.  

 

 

 

1. Este projecto vai criar uma imagem de marca que publicite o Mercado da Praça da Fruta  que faça promoção aos 

produtos e aos comerciantes, através de meios  de comunicação como a televisão, a internet,  o jornal.  O que é que acha 

desta ideia? 

 

 

2. No seguimento deste projeto, lançamos um concurso aos artistas para a criação de um logotipo do Mercado da Praça 

da Fruta . Gostávamos de saber que imagens do Mercado, gostava que fossem representadas?  

 

 

2.1. Que ideias é que gostava que estivessem transmitidas ?   

(palavras - chave de sugestão: tradicional, moderno, movimentado, dinâmico, conservador) 

 

 

3. Acha que a criação da “Marca Praça da Fruta” e de um site na Internet, onde anuncie os vendedores e produtos pode 

aumentar as suas vendas? 

 

 

4. O que é para si o Mercado da Praça da Fruta?  

 

 

 

 

DADOS DOS VENDEDORES 

Nome: 

Nome Negócio:  

Tipo de produtos comercializados:     

Numeração banca na planta do Mercado: 


