
 

 

 

Cooperativa para a Acção Social e Artística CRL 

Estatística dos dados recolhidos com os vendedores do Mercado da 

Praça da Fruta entre Março e Abril 

De acordo com a informação recolhida junto dos vendedores do Mercado da Praça da Fruta pela 
Equipa da Coop Casa no que se refere à opinião dos vendedores sobre a criação de um Logotipo 
que represente o Mercado da Praça da Fruta e os símbolos e imagens que os vendedores 
gostariam de ver representados apurou-se o seguinte. 

Num universo de 88 vendedores inquiridos concluímos que: 

91% Dos vendedores concorda com a realização de um logotipo que represente a Praça da Fruta 
os seus produtos e vendedores considerando o lançamento da Marca Praça da Fruta como uma 
medida que poderá beneficiar as vendas aumentando a afluência de visitantes.  

4% Não concorda referindo que não irá surtir efeito no funcionamento do Mercado da Praça da 
Fruta. 

5% Não tem opinião definida 

 

Quando questionados acerca de se gostariam de ver representada no Logotipo uma imagem 
tradicional ou uma imagem moderna do Mercado da Praça da Fruta apurou-se que: 

44% Prefere uma imagem tradicional 

14% Prefere uma imagem moderna 

18% Uma imagem mista que alie a tradição com a modernidade 

24% Não tem opinião definida 
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Quanto aos elementos que gostariam de ver representados no Logotipo apurou-se junto dos 
vendedores que as imagens mais referidas são: 

27% Imagem da Diversidade de Produtos  

21% Imagem da Fruta, Flores e Hortaliças 

19% Imagem Geral da Praça em funcionamento 

11% Imagem da Praça Tradicional  

9% Imagem Dinâmica, Positiva e Limpa 

13% Outros 

 

 

A informação aqui apresentada foi recolhida nos dias 25,26 e 28 de Março e nos dias 4 e 10 de 
Abril durante o período de funcionamento do Mercado da Praça da Fruta por uma equipa 
constituída por 4 elementos devidamente identificados. 
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