NECESSIDADES DE FORMAÇÃO
QUESTIONÁRIO

Este questionário enquadra-se no âmbito do Diagnóstico de Necessidades de Formação da Câmara
Municipal do Barreiro para a elaboração de um plano de formação para Empresas e Empreendedores.
A sua opinião é muito importante para que se consiga programar uma formação que vá ao encontro das
reais necessidades.
Todos os dados são confidenciais, única e exclusivamente para utilização de adequação dos módulos
formativos.

Diagnóstico:
Sector actividade: Industria
Outra, Especifique:
Nº colaboradores empresa:

Serviços

1a9

Comércio

10 a 49

Outra

50 a 249

+250

Costuma frequentar acções de formação (S/N)?
Estaria disponível para frequentar ou disponibilizar os colaboradores para ações de formação
organizadas pela CMB (S/N)?

Áreas de Formação pretendidas:
Assinale com uma x as acções que gostaria de frequentar e que considera que vai adicionar valor à gestão
do seu negócio:
Temas de interesse

Técnicas de Atendimento e como gerir conflitos
Eventos e Comunicação Empresarial
Marketing, Mercados e Internacionalização
Conhecer as estratégias para manter clientes e reactivar clientes
Técnicas de Vitrinismo e Exposição dos Produtos
Estratégia e Gestão Empresarial
Empreender | Da ideia ao negócio
Elaborar um plano de negócios que permitirá orientar o negócio a
médio e longo prazo
Conhecer formas para expansão do negócio (nacional ou internacional)
Conhecer os mapas financeiros de apoio à gestão
Elaboração de ferramentas de controlo de custos e orçamentos
Conhecer as diversas fontes de financiamento

Assinale
com um X

Exposição na área dos alimentos, serviços e moda
Plano de negócios | criação de pequenos e médios negócios
HACCP para área dos alimentos, restauração
Reestruturação financeira empresarial

Identifique outros temas que não estão na lista e que gostaria de desenvolver competência:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Indique o motivo pelo qual pretende frequentar a formação?
Aprefeiçoar competências e adquirir novos conhecimentos
Criar uma empresa nova
Inovar na oferta
Obrigatoriedade de possuir formação
Horário que mais se adequa à vossa participação:
Horário Laboral (09h00-17h00)
Fim da tarde (após a 19h)
Fim de tarde / sábado (Manhã/Tarde)
Sábado manhã

Pretende receber por mail a Newsletter do GAE com notícias de interesse para a
atividade empresarial (S/N)____________________________________________
Se pretender ser contactado no caso de se realizarem as acções pretendidas ou
outras áreas preencha e envie-nos o seu contacto:
Nome Empresa ou Estabelecimento: _______________________________________________________
Nome: ________________________________________________________________________________
Telefone| Telemóvel :____________________________________________________________________
Morada:_______________________________________________________________________________
Código Postal | Localidade: ________________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________
Website:_______________________________________________________________________________
Desde já agradecemos a sua colaboração.

