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QUESTIONÁRIO 

Comércio, restauração, serviços e indústria 

Com o objectivo de conhecer com mais detalhe os problemas e os anseios dos 

empresários do comércio, da restauração, dos serviços e da pequena indústria 

da Freguesia da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra, solicita-se a resposta a 

estas questões que constituirão um contributo útil para uma futura tomada de 

posição junto das instâncias consideradas como tendo responsabilidades na 

defesa dos Micro, Pequenos e Médios Empresários (MPME) e, na defesa dos 

interesses da economia local e regional. 

 

1 – Caracterização da actividade: 

Comércio         Restauração        Serviços           Oficinas Auto         Outro  

Nº de Trabalhadores ___________________ 

 

2 – Indique a situação da sua empresa, relativamente a resultados: 

Situação equilibrada             Resultados positivos    

Resultados negativos           Risco de falência  

 

3 – Caso o resultado seja positivo queira elencar os factos que considerou 

positivos 

  ________________________________________________________________ 

 

4 – Classifique, pontuando de 1 e 10 as principais causas da situação (de 1, 

pouco a 10) 

Custos das Mercadorias            Concorrência/grandes superfícies  

Rendas/Aluguer                         Redução do volume de vendas  

Carga Fiscal                          Desempenho pessoal                 

 Acesso a crédito bancário                Outros 

 

Outros, especifique 

           ___________________________________________________________ 
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5 - Que medidas pensa tomar? (assinale mais de uma posição, se for caso disso) 

Espera que a situação possa evoluir favoravelmente  

Mudar de actividade/ramo de negócio  

Encerrar a actividade e procurar outra forma de vida 

 

6 – Tem alguma proposta para dinamizar o comércio local que possamos 

encaminhar para a Autarquia? 

   ____________________________________________________________________ 

    

7 – No que se refere ao Associativismo 

Não sou sócio activo de nenhuma Associação Empresarial/Sectorial  

Sou associado  

Neste caso, identifique a Associação 

 

 

 

 

8 Junta de Freguesia da Quinta do Conde 

Já alguma vez colocou alguma questão à Junta de Freguesia?  

Sim ______ Não ________. Qual o grau de satisfação ___________________ 

Pretendo mais informação sobre a J F  

Pretendo ser contactado  

(caso tenha assinalado qualquer das últimas duas situações acima, preencha os seus dados) 

Nome _______________________________________ Tel./Tlm ___________ 

Email __________________________________________________________ 

Morada _________________________________________________________ 

Código Postal _______ - ____ Localidade _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


