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Metodologia e Amostra

METODOLOGIA
E AMOSTRA

Metodologia e Amostra

Amostra

Glossário de Conceitos

A Dimensão da Amostra recolhida foi de 400
entrevistas online junto do Painel Netsonda.

Média – A média aritmética é o valor que pode substituir todos os valores da variável. Ou seja, é o valor que a
variável assumiria se fosse constante. Representa, por isso, o valor se apenas houvesse um indivíduo no mercado;

Target

Moda – É o valor que ocorre mais vezes numa distribuição;

O Target foi definido como indivíduos de
ambos os sexos entre os 20 e os 40 anos,
residentes em Portugal, licenciados e com
pelo menos um ano de experiência
profissional.

Base – É parte da amostra recolhida que está representada no gráfico ou tabela
T2B (Top 2 Box) – A soma dos 2 valores mais elevados da escala;
T3B (Top 3 Box) – A soma dos 3 valores mais elevados da escala;

B2B (Bottom 2 Box) – A soma dos 2 valores mais baixos da escala;

Período de Recolha

B3B (Bottom 3 Box) – A soma dos 3 valores mais baixos da escala;

A recolha de informação decorreu entre os
dias 25 de Janeiro e 9 de Fevereiro de 2017.

Testes Estatísticos x2 – O teste do qui-quadrado verifica se há diferenças estatísticas entre os grupos em análise, a
um nível de significância de 95% (O sombreado mais escuro indica o valor maior relativamente ao sombreado mais
claro);

Objectivo

Conhecer as inquietações da geração entre os
20 e os 40 anos relativamente ao mundo
Profissional e suas relações com os domínios
das Qualificações, da Família, dos Valores
Humanos e da Religião.

Testes Estatísticos t-student – Teste de hipótese para médias, que verifica se uma determinada diferença
encontrada entre medidas de dois grupos é estatisticamente significativa a um nível de 95% (Isto indica que os
grupos em análise têm “opiniões” diferentes).
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PERFIL
DA AMOSTRA

PERFIL DA AMOSTRA
GÉNERO

IDADE
20-24 ANOS

10%

35-40 ANOS

32%

44%

56%
58%
25-34 ANOS

REGIÃO
ONDE RESIDE

ONDE TRABALHA

21%

GRANDE LISBOA

25%

9%

GRANDE PORTO

12%

25%

LITORAL NORTE

24%

13%

LITORAL CENTRO

9%

18%

INTERIOR NORTE

15%

11%

SUL

10%

2%

MADEIRA

2%

2%

AÇORES

3%

ANOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Quota

BASE: Total de
Entrevistas (n=400)
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PERFIL DA AMOSTRA
SITUAÇÃO PROFISSIONAL

NÍVEL DE INSTRUÇÃO

Quota

SECTOR DE ACTIVIDADE EM QUE TRABALHA

RELIGIÃO

BASE: Total de
Entrevistas (n=400)
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PERFIL DA AMOSTRA
REMUNERAÇÃO MÉDIA BRUTA ANUAL

12% tem alguma outra actividade de onde
retira remuneração relevante (superior a 20% do
total), para além do seu trabalho principal

REDES SOCIAIS ONDE ESTÁ PRESENTE

Facebook

Whatsapp

LinkedIn

Instagram

Youtube

Twitter

91%

57%

57%

49%

43%

15%

BASE: Total de
Entrevistas (n=400)
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4%
2%

Outros
Nenhuma

ANÁLISE DOS
RESULTADOS

PREOCUPAÇÕES

TOP INSIGHTS
PREOCUPAÇÕES

Ter saúde é a principal preocupação, seguindo-se a situação
económica/garantir independência financeira.

Por outro lado, as menores preocupações prendem-se com
factores sobre a vida espiritual e a sua missão no mundo.

No plano profissional a principal preocupação é o nível de
remuneração.

Ter que ir trabalhar para o estrangeiro e o curso não ter saída
profissional são o que menos preocupa.
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PREOCUPAÇÕES

10. Lendo a seguinte lista de temas, quais seriam as suas 3 principais preocupações?
11. E qual destas diria que constitui a sua preocupação menor?

Ter saúde é, no geral, a principal preocupação, seguindo-se a situação económica/garantir independência financeira. Por outro lado as menores preocupações prendem-se com
factores sobre a vida espiritual e a sua missão no mundo.

AS 3 PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES

A minha situação
económica/garantir
independência financeira

TER SAÚDE
77%

Qual constitui a sua preocupação menor?

Constituir família
e ter filhos

70%

29% A minha vida espiritual/ interior
28% Encontrar e assumir a minha

49%

missão no mundo

Outras opções:

Outras opções:

9%

Constituir família e ter filhos

8%

A preservação do Ambiente

5%

A realização profissional

46%

A realização profissional

2%

A minha situação económica/ garantir independência financeira

25%

A minha formação e crescimento intelectual

1%

A minha formação e crescimento intelectual

13%

Encontrar e assumir a minha missão no mundo

18%

Outro

10%

A minha vida espiritual/ interior

9%

A preservação do Ambiente

1%

Outro
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BASE: Total
(n=400)

PREOCUPAÇÕES

12. E pensando especificamente no plano profissional, quais são as suas 3 principais preocupações? | 13. Continuando a
pensar especificamente no plano profissional, qual destas diria que constitui a sua preocupação menor?

No plano profissional, a principal preocupação é o nível de remuneração. Ter que ir trabalhar para o estrangeiro e o curso não ter saída profissional são o que menos preocupa.

AS 3 PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES
NO PLANO PROFISSIONAL

NÍVEL DE
REMUNERAÇÃO
Conseguir conciliar a vida
pessoal e profissional

50%

45%

Qual constitui a sua preocupação menor?
NO PLANO PROFISSIONAL

Valorizar-me
profissionalmente e
potenciar as minhas
competências

39% Poder ter que ir trabalhar

44%

31% O curso que tirei não ter

para o Estrangeiro

muitas saídas profissionais
Outras opções:

Outras opções:
42%

Conseguir progredir na carreira

28%

Ser útil com o meu trabalho à empresa e à sociedade

27%

A falta de segurança no emprego/ precariedade do contractos

23%

A falta de valores que se vivem na empresa e no mundo profissional

16%

Ter um sentido para o trabalho que faço

13%

Contribuir para um bom ambiente de trabalho

9%

O curso que tirei não ter muitas saídas profissionais

5%

Poder ter que ir trabalhar para o Estrangeiro
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6%

A falta de segurança no emprego/ precariedade do contractos

5%

A falta de valores que se vivem na empresa e no mundo profissional

5%

Ter um sentido para o trabalho que faço

4%

Contribuir para um bom ambiente de trabalho

4%

Conseguir conciliar a vida pessoal e profissional

4%

Conseguir progredir na carreira

2%

Nível de Remuneração

1%

Ser útil com o meu trabalho à empresa e à sociedade

1%

Valorizar-me profissionalmente e potenciar as minhas competências
BASE: Total
(n=400)

TRABALHO
& EMPRESA

TOP INSIGHTS
TRABALHO & EMPRESA

A maioria dos inquiridos afirma ter vida para além da empresa e
acredita nos produtos/serviços que a sua empresa fornece.

Apenas metade considera que está a ser potenciado nas suas
capacidades.

50% trabalha semanalmente entre 20 a 40 horas, sendo que a restante
maioria apresenta valores superiores.
Não é exigindo que estejam contactáveis fora do horário de trabalho e quase
ninguém viajou nos últimos 12 meses em trabalho, principalmente as mulheres.

Dois em cada três inquiridos afirma que a organização em que trabalha
preocupa-se com a sustentabilidade.
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TRABALHO & EMPRESA

14. Diga-nos até que ponto concorda com cada uma das seguintes afirmações:

Praticamente 90% dos inquiridos afirmam ter vida para além da empresa e 82% acredita nos produtos/serviços que a sua empresa fornece. No entanto apenas metade
considera que está a ser potenciado nas suas capacidades

TRABALHO & EMPRESA
CONCORDO
TOTALMENTE

% - T2B
(4+5)

89% - Tenho vida para além da empresa

4,5

Média

82% - Acredito nos produtos/serviços que a minha empresa fornece 4,2
73% - Estou comprometido com a empresa em que trabalho

4,0

73% - Tenho orgulho na empresa em que trabalho

3,9

72% - Os meus “chefes” acreditam e confiam em mim

3,9

61% - A sua empresa contribui para promover um mundo melhor

3,7

61% - Tenho confiança/acredito nos meus “chefes”

3,6

60% - Acredito que tenho possibilidades de progredir no meu trabalho

3,5

53% - Acho que estou a ser potenciado nas minhas capacidades

Escala:
1 - Discordo Totalmente
5 - Concordo Totalmente

Estatisticamente mais
referido pelas MULHERES
que pelos homens

3,4

DISCORDO
TOTALMENTE
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BASE: Total
(n=400)

TRABALHO & EMPRESA

15. Quantas horas por semana trabalha para a sua empresa?
16. Considera este número de horas de trabalho semanal...

Metade dos inquiridos trabalha semanalmente entre 20 a 40 horas, sendo que a restante maioria apresenta valores superiores. À medida que se aumenta o número de horas,
tende a aumentar a consideração sobre a excessiva carga horária.

TRABALHO & EMPRESA
Horas por semana que trabalha para a empresa

Considera este número
de horas de trabalho
semanal...

Menos de 20 horas

20 a 40 horas

7%

50%

41 a 50 horas

38%

Mais de 50 horas

5%

excessivo
acima do normal
razoável
abaixo do normal

BASE: Total
(n=400)
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TRABALHO & EMPRESA

17. No seu trabalho, exigem-lhe que esteja contactável fora do horário de trabalho?
18. Quantas vezes foi ao estrangeiro nos últimos 12 meses, em trabalho ?

No geral, não é exigindo aos trabalhadores que estejam contactáveis fora do horário de trabalho. A maioria não viajou nos últimos 12 meses em trabalho, principalmente as
mulheres.

TRABALHO & EMPRESA
No seu trabalho, exigem-lhe que esteja
contactável fora do horário de trabalho?

Quantas vezes foi ao estrangeiro nos
últimos 12 meses, em trabalho ?

82%
Estatisticamente mais
referido pelas MULHERES
que pelos homens

NENHUMA

14%
3%
3%

Uma ou duas vezes

Três a seis vezes

Mais de seis vezes

BASE: Total
(n=400)
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TRABALHO & EMPRESA

19. Relativamente às questões ligadas ao desenvolvimento sustentável e ao ambiente, diria que considera a organização em
que trabalha...

Dois em cada três inquiridos afirma que a organização em que trabalha preocupa-se com a sustentabilidade.

TRABALHO & EMPRESA
Diria que considera a organização em que trabalha...

T2B

67%

BASE: Total
(n=400)
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QUALIFICAÇÕES & TRABALHO

TOP INSIGHTS
QUALIFICAÇÕES & TRABALHO

2/3 pretendem continuar periodicamente a estudar
ao longo da vida.

4 em cada 5 inquiridos presentemente trabalha em algo
relacionado com o que estudou.

Apenas 1/3 dos inquiridos tomaria as mesmas opções no seu
percurso académico se pudesse voltar atrás.

A maioria considera importante a educação/formação para o seu
crescimento enquanto pessoa.
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QUALIFICAÇÕES &
TRABALHO

20. Qual a importância da educação/formação para o seu trabalho?
21. Presentemente trabalha em algo relacionado com o que estudou?

2/3 pretendem continuar periodicamente a estudar ao longo do vida. 4 em cada 5 inquiridos presentemente trabalha em algo relacionado com o que estudou.

QUALIFICAÇÕES & TRABALHO
Importância da educação/formação
para o seu trabalho
Decisiva, pretendo continuar periodicamente
a estudar ao longo da vida

Presentemente trabalha em algo
relacionado com o que estudou?

64%
T2B

Foi importante, mas está feito, em princípio
não pretendo voltar a estudar

Não foi um factor decisivo

Não foi nada importante

Não sabe / Não responde

23%

80%

9%
4%
2%
BASE: Total
(n=400)
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QUALIFICAÇÕES &
TRABALHO

22. Se pudesse voltar atrás tomaria as mesmas opções em termos de estudos? | 23. Qual a importância da educação/formação
para o seu crescimento como pessoa? | 24. Fez Erasmus (ou algum programa de intercâmbio semelhante)?

Apenas 1/3 dos inquiridos tomaria as mesmas opções no seu percurso académico se pudesse voltar atrás. 98% considera importante a educação/formação para o seu
crescimento enquanto pessoa.

QUALIFICAÇÕES & TRABALHO
Se pudesse voltar atrás tomaria as mesmas
opções em termos de estudos?

Estatisticamente mais
referido pelos HOMENS
que pelas mulheres

Qual a importância da educação/formação
para o seu crescimento como pessoa?

57%

41%

2%

DECISIVA

FOI IMPORTANTE

SEM INFLUÊNCIA

1%
NÃO SABE/ NÃO RESPONDE

14% fez Erasmus (ou algum programa de intercâmbio semelhante)
BASE: Total
(n=400)
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TRABALHO & FAMÍLIA

TOP INSIGHTS
TRABALHO & FAMÍLIA

Metade dos inquiridos tem (ou acredita vir a ter) o número
de filhos que gostaria.
1/3 teria mais filhos se a organização onde trabalha tivesse uma
melhor política de conciliação família/trabalho, principalmente as
mulheres - no caso dos homens este factor é indiferente.

A maioria gozou a sua licença de parentalidade na totalidade, embora
1/3 refira que sente que acompanhou pouco o crescimento dos filhos.
O acesso à educação e valorização pessoal são os atributos que
consideram que mais melhoraram comparativamente à geração anterior.
A carga horária de trabalho/stress é o factor que sentem que piorou mais. As mulheres são
quem mais refere que a conciliação entre o trabalho/família e a justiça salarial está pior.
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TRABALHO & FAMÍLIA

25. Tem, ou acredita vir a ter, o número de filhos, de que gostaria?
26. Se a organização onde trabalha tivesse uma melhor política de conciliação família e trabalho teria mais filhos?

Pelo menos metade dos inquiridos tem (ou acredita vir a ter) o número de filhos que gostaria. Quase 1/3 dos inquiridos teria mais filhos se a organização onde trabalha tivesse
uma melhor política de conciliação família e trabalho, principalmente as mulheres. No caso dos homens este factor é indiferente.

TRABALHO & FAMÍLIA
Tem, ou acredita vir a ter, o número
de filhos, de que gostaria?

Se a organização onde trabalha tivesse uma melhor
política de conciliação família e trabalho teria mais filhos?

30%
Estatisticamente mais
referido pelas MULHERES
que pelos homens

35%

SIM

É INDIFERENTE

15%
NÃO

Estatisticamente mais
referido pelas HOMENS
que pelos mulheres

21%

NÃO SEI

BASE: Total
(n=400)
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TRABALHO & FAMÍLIA

27. No caso de já ter filho(s), gozou a sua licença de parentalidade na totalidade?
28. Sente que tem acompanhado com o tempo necessário o crescimento dos seus filhos?

Do total de quem tem filhos, a maioria gozou a sua licença de parentalidade na totalidade. No entanto 1/3 refere que sente que acompanhou pouco o crescimento dos filhos.

TRABALHO & FAMÍLIA
Gozou a sua licença de
parentalidade na totalidade?

Sente que tem acompanhado com o tempo
necessário o crescimento dos seus filhos?
Recalculado para
quem tem filhos

Estatisticamente mais
referido por quem tem
entre os 35 a 40 anos do
que pelos mais novos

Recalculado para
quem tem filhos

T2B

24%

6%

SIM, GOZEI

NÃO, NÃO GOZEI

80%

20%

T2B
65%

20%

70%
NÃO TENHO FILHOS
BASE: Total
(n=400)
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TRABALHO & FAMÍLIA

29. Para cada um dos temas seguintes, como considera a situação da sua geração face à geração anterior (quando esta tinha a
sua idade)?

O acesso à educação e valorização pessoal são os atributos que consideram que mais melhoraram comparativamente à geração anterior. Por outro lado, a carga horária de
trabalho/stress é o factor que sentem que piorou mais. As mulheres são quem mais refere que a conciliação entre o trabalho/família e a justiça salarial está pior.

TRABALHO & FAMÍLIA
Como considera a situação da sua geração face
à geração anterior (quando esta tinha a sua idade)?
ESTÁ MELHOR

ESTÁ NA MESMA

ESTÁ PIOR

ACESSO À EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO PESSOAL
QUALIFICAÇÃO PARA AS FUNÇÕES PROFISSIONAIS
OPORTUNIDADE DE ESCOLHA DA PROFISSÃO
QUALIDADE DO AMBIENTE DE TRABALHO
CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO PESSOAL

Estatisticamente mais
referido por quem tem
entre os 20 a 24 anos do
que pelos mais velhos
Estatisticamente mais
referido pelos HOMENS
que pelas mulheres

CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO PROFISSIONAL
OPORTUNIDADES PARA SER FELIZ

OPORTUNIDADES DE PROGRESSÃO
Estatisticamente mais
referido pelas MULHERES
que pelos homens

CONCILIAÇÃO DO TRABALHO COM FAMÍLIA
JUSTIÇA SALARIAL

BASE: Total
(n=400)

CARGA DE HORAS DE TRABALHO/STRESS
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TRABALHO & VALORES

TOP INSIGHTS
TRABALHO & VALORES

78% afirma que o mundo profissional dá cada vez menos
importância aos valores humanos.

Ter capacidade de resolver problemas é a competência que ¾ da
amostra refere como a característica que os define melhor.

Pelo menos metade já foi confrontado profissionalmente com algum
dilema ético, principalmente relativamente à actuação de um colega.

A maioria dos inquiridos tem uma grande preocupação com a
sustentabilidade sendo que, pelo menos metade evita consumos excessivos.
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TRABALHO & VALORES

30. De um modo geral diria que o mundo profissional é um mundo em que…

TRABALHO & VALORES
Diria que o mundo profissional é um mundo em que…

… se dá cada vez mais
importância aos valores humanos

13%

… se dá importância aos valores
humanos como sempre se deu

9%

… se dá cada vez menos
importância aos valores humanos

78%
BASE: Total
(n=400)
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TRABALHO & VALORES

31. Observando a seguinte lista de competências/soft skills qual delas diria que o caracteriza melhor? E a seguir?

Ter capacidade de resolver problemas é a competência que ¾ da amostra refere como a característica que os define melhor, seguindo-se o profissionalismo.

TRABALHO & VALORES
Competências/soft skills que diria que o caracteriza melhor

TER CAPACIDADE DE
RESOLVER PROBLEMAS
Revelar profissionalismo

69%

74%

Gerir-se a si
próprio/autonomia

59%

BASE: Total
(n=400)
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TRABALHO & VALORES

32. Na sua realidade profissional já foi confrontado com algum dilema ético?

TRABALHO & VALORES
Na sua realidade profissional já foi confrontado com algum dilema ético?

12%

SIM, RELATIVAMENTE À MINHA
ATUAÇÃO PROFISSIONAL

41%

2%

44%

SIM, RELATIVAMENTE À
ATUAÇÃO DE UM COLEGA/CHEFE

SIM, AMBAS AS
ANTERIORES

NÃO

BASE: Total
(n=400)
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TRABALHO & VALORES

33. E pensando em cada uma das seguintes afirmações, qual delas melhor corresponde à sua atitude face à sustentabilidade?

A maioria dos inquiridos tem uma grande preocupação com a sustentabilidade sendo que, pelo menos metade afirma evitar consumos excessivos de papel, água, etc, bem
como a utilização de automóvel individual.

TRABALHO & VALORES
Qual das seguintes afirmações melhor corresponde à sua atitude face à sustentabilidade?

CORRESPONDE TOTALMENTE

CORRESPONDE RELATIVAMENTE

NÃO CORRESPONDE NADA

EVITO CONSUMOS EXCESSIVOS (PAPEL, ÁGUA, LUZ, ETC…) E TENHO
PREOCUPAÇÕES COM A MOBILIDADE (SE POSSO EVITO O USO DE
AUTOMÓVEL INDIVIDUAL), ENTRE OUTROS

TENHO ALGUMAS PREOCUPAÇÕES COM SUSTENTABILIDADE, MAS NÃO
CONCRETIZO EM MUDANÇA DOS MEUS HÁBITOS PESSOAIS

A SUSTENTABILIDADE NÃO FAZ PARTE DAS MINHAS PRINCIPAIS
PREOCUPAÇÕES

BASE: Total
(n=400)
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TRABALHO & RELIGIÃO

TOP INSIGHTS
TRABALHO & RELIGIÃO
15% afirma ir à missa com alguma regularidade e 23% refere rezar
diariamente.
Para 17% é difícil ser cristão no mundo empresarial, pelos valores serem diferentes
dos ideais cristãos.

Temas “cristãos” são pouco falados com os colegas de trabalho. Ser-se católico é
referido como não tendo influência para chegar a um cargo directivo numa organização.
1 em cada 4 considera que no seu trabalho está a contribuir para construir o Reino de Deus,
maioritariamente na criação de um ambiente mais humano na organização.
12% faz parte de algum grupo ou comunidade cristã e 18% gostaria que existissem grupos específicos
para ajudar a ser cristão no trabalho.
1 em cada 5 inquiridos gostaria que existissem conferências sobre Ser Cristão no trabalho e gostaria de participar
numa Comunidade online que disponibilizasse textos, pensamentos, reflexões e outras propostas neste sentido.
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TRABALHO & RELIGIÃO

34. Referiu que era católico. Com que frequência vai à Missa?
35. E com que frequência reza?

Apenas 15% afirma ir à missa com alguma regularidade. No entanto 23% refere rezar diariamente.

TRABALHO & RELIGIÃO
Com que frequência vai à Missa?

E com que frequência reza?

Estatisticamente mais
referido pelos HOMENS
que pelas mulheres

BASE: Refere ser Católico (n=274)
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TRABALHO & RELIGIÃO

36. Quão fácil / difícil é ser Cristão no mundo empresarial?
37. Quais as maiores dificuldades de ser Cristão no mundo empresarial?

Para 17% dos inquiridos é difícil ser cristão no mundo empresarial, principalmente pela sua lógica e valores serem diferentes dos ideais cristãos e por não quererem misturar
questões da vida pessoal com o trabalho.

TRABALHO & RELIGIÃO
Quão fácil / difícil é ser Cristão no mundo empresarial?

Maiores dificuldades de ser Cristão no mundo empresarial
(n=51)

83%

BASE: Refere ser Católico
ou Cristão (n=301)
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TRABALHO & RELIGIÃO

38. Fala com os seus colegas de trabalho de temas "cristãos"?
39. Acha que é mais difícil para um Cristão chegar a um Cargo directivo numa organização?

Temas “cristãos” são pouco falados pela maioria com os seus colegas de trabalho. Ser-se católico parece não ter influência para chegar a um cargo directivo numa organização,
segundo 86% dos inquiridos.

TRABALHO & RELIGIÃO
Fala com os seus colegas
de trabalho de temas "cristãos"?

Acha que é mais difícil para um Cristão
chegar a um cargo directivo numa organização?

Sim, sem dúvida que é mais difícil

1%
SIM, SOU EU A PUXAR O
ASSUNTO E APROVEITO
PARA EVANGELIZAR

33%

57%

SIM, DE VEZ EM QUANDO, SE
SE PROPORCIONAR UMA BOA
CONVERSA

APENAS SE ME
PERGUNTAREM E NÃO
EXPLORO MUITO O TEMA

1%

Sim, ligeiramente mais difícil

É igual, ser Cristão não tem influência

4%
86%

9%
Não, acho que é mais fácil para um Cristão

9%

EVITO FALAR SOBRE ISSO,
NO MEU TRABALHO NEM
SABEM QUE SOU CATÓLICO
BASE: Refere ser Católico
ou Cristão (n=301)
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TRABALHO & RELIGIÃO

40. Considera que, no seu trabalho, está a contribuir para construir o Reino de Deus?
41. Em que domínio da sua vida profissional sente que está a contribuir para a construção do Reino de Deus?

TRABALHO & RELIGIÃO

25% considera que no seu

Em que domínio da sua vida profissional sente que está a
contribuir para a construção do Reino de Deus?
(n=76)

trabalho está a contribuir para
construir o Reino de Deus

NA CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE MAIS
HUMANO NA ORGANIZAÇÃO
Na ajuda e/ ou defesa dos
mais fracos da organização

57%

BASE: Refere ser Católico
ou Cristão (n=301)

80%

Na valorização do
trabalho de equipa

54%

Outras opções:
49%

Na forma como trabalho e ponho a render os meus talentos

43%

Na colaboração na concretização da missão da minha empresa

11%

Na evangelização dos colegas e chefes pelo exemplo dado

7%

Na elevação dos temas extra profissionais escolhidos para conversar
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TRABALHO & RELIGIÃO

42. Faz parte de algum grupo ou comunidade cristãos?
43. Gostaria que existissem grupos específicos para o ajudar a ser Cristão no trabalho (profissional Cristão)?

TRABALHO & RELIGIÃO

12% faz parte de algum

Gostaria que existissem grupos específicos para o ajudar
a ser Cristão no trabalho (profissional Cristão)?

grupo ou comunidade

18%

cristãos

BASE: Refere ser Católico
ou Cristão (n=301)
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TRABALHO & RELIGIÃO

44. Gostaria que existissem conferências relacionadas com Ser Cristão no trabalho? | 45. Gostaria de participar numa
Comunidade online que disponibilizasse textos, pensamentos, reflexões e outras propostas para Ser Cristão no Trabalho?

1 em cada 5 inquiridos gostaria que existissem conferências relacionadas com Ser Cristão no trabalho e gostaria de participar numa Comunidade online que disponibilizasse
textos, pensamentos, reflexões e outras propostas neste sentido.

TRABALHO & RELIGIÃO
Gostaria que existissem conferências
relacionadas com Ser Cristão no trabalho?

Gostaria de participar numa Comunidade online
que disponibilizasse textos, pensamentos, reflexões
e outras propostas para Ser Cristão no Trabalho?

21%

21%

BASE: Refere ser Católico
ou Cristão (n=301)
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ACEGE

TOP INSIGHTS
ACEGE

A maioria dos inquiridos nunca ouviu falar da ACEGE, mas 41% considera a sua existência
relevante tendo em conta a ideia que tinham e a descrição apresentada desta Associação.

De todas as actividades da ACEGE apresentadas, a mais interessante é o apoio a novos projectos de
empresas com impacto social.

Conferências com oradores de referência sobre ser um profissional cristão e grupos de partilha mensal que desafiem
e inspirem a viver como gestores à luz dos critérios de Cristo são as menos referenciadas como interessantes.
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46. Conhece/ouviu falar da ACEGE (Associação Cristã de Empresários e Gestores)? | 47. Considerando a ideia que tinha da ACEGE e tendo
em conta a descrição que agora lhe fizemos desta Associação, em que medida acha relevante, em geral, a existência da ACEGE?

ACEGE

A maioria dos inquiridos nunca ouviu falar da ACEGE, mas 41% considera a sua existência relevante tendo em conta a ideia que tinham e a descrição apresentada desta
Associação.

ACEGE
A ACEGE é uma Comunidade de líderes empresariais cristãos que procuram,
através do seu trabalho, a promoção da dignidade de cada pessoa e a construção
do Bem Comum. Pretende inspirar líderes a viver o Amor e a Verdade no mundo
económico e empresarial e a dar testemunho junto da Comunidade.

Conhece/ouviu falar da ACEGE
(Associação Cristã de Empresários e Gestores)?

Sim, conheço bastante bem

Sim, conheço algumas coisas

Considerando a ideia que tinha da ACEGE e tendo em conta
a descrição que agora lhe fiz desta Associação, em que
medida acha relevante, em geral, a existência da ACEGE?

0%
1%

41%
Tenho uma vaga ideia

Nunca ouvi falar

5%
94%
BASE: Total
(n=400)
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48. Apresentamos-lhe uma breve lista de actividades da ACEGE. Para cada uma delas pedia-lhe, que dissesse em que medida
as considera interessantes para si, como Profissional Cristão:

ACEGE

De todas as actividades da ACEGE apresentadas, a mais interessante é o apoio a novos projectos de empresas com impacto social. Conferências com oradores de referência
sobre ser um profissional cristão e grupos de partilha mensal que desafiem e inspirem a viver como gestores à luz dos critérios de Cristo são as menos referenciadas.

ACEGE
Em que medida considera esta lista de actividades da ACEGE interessantes para si
como Profissional Cristão
% - T3B
(8+9+10)

51% - Apoio a novos projectos de empresas com impacto social

Escala:
1 - Nada interessante
10 - Muito interessante

7,0

MUITO
INTERESSANTE

Média

48% - Cursos de formação em liderança com valores

6,7

47% - Seminários sobre boas-práticas de gestão

6,7

39% - Conferências com oradores de referência sobre politicas de desenvolvimento do país

6,2

37% - Grupos de trabalho para potenciar novas politicas para as empresas e para o país

6,4

33% - Encontros informais de partilha de experiências com outros profissionais

5,9

16% - Conferências com oradores de referência sobre ser um profissional cristão

4,5

14% - Grupos de partilha mensal que desafiem e inspirem a viver como gestores à luz dos critérios de Cristo

4,4

NADA
INTERESSANTE
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BASE: Refere ser Católico
ou Cristão (n=301)

SOBRE A
NETSONDA
Em actividade desde o ano 2000,
já trabalhámos com mais
de 200 clientes, em 25 países.
Em 2009, integrámos o Groupe FullSix
e em 2015 o Grupo Havas.
Também em 2015, adquirimos a Consumer
Channel, reforçando assim a nossa oferta
de estudos de mercado qualitativos.
Através da nossa equipa multidisciplinar,
experiente e sempre disponível, apostamos na
geração de insights críticos e accionáveis para
que os nossos clientes possam tomar
decisões ponderadas e em tempo útil.
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ACEGE | Jovens e o Mundo Empresarial | Fevereiro 2017 | Análise de Resultados | Slide 48

Credenciais

ACEGE | Jovens e o Mundo Empresarial | Fevereiro 2017 | Análise de Resultados | Slide 49

Full service. Full research.

Edifício Alto da Barra, Av. das Descobertas 59, 4º Piso, 2780-053 Oeiras, Portugal
Tel.: +351 214 460 392 Fax: +351 214 462 469 geral@netsonda.pt www.netsonda.pt

