Questionário aos Ex-Bolseiros
da Fundação Rotária Portuguesa

Este questionário pretende conhecer as opiniões dos ex-bolseiros da Fundação Rotária
Portuguesa sobre o apoio que lhes foi prestado.
A sua resposta a este questionário poderá permitir a melhoria do apoio dado aos
actuais e futuros bolseiros.
A informação recolhida é anónima e confidencial destinando-se apenas a fins
estatísticos.

1. Vamos apresentar em seguida algumas frases acerca das quais pretendemos
conhecer a sua opinião.
De entre as seguintes hipóteses de resposta:
1 - Não Concordo
2 – Não Concordo nem Discordo
3 – Concordo em parte
4 – Concordo em grande parte
5 – Concordo quase totalmente
6 – Concordo em absoluto
escolha a opção que mais se aproxima da sua posição e escreva o número respectivo
no quadrado à frente de cada uma das frases.
1.1. Através dos apoios concedidos a Fundação tem conseguido estimular os alunos
bolseiros
1.2. O valor da bolsa de estudo contribuiu para o orçamento da minha família
1.3. A Fundação deveria promover o contacto com o mercado de trabalho, através
de estágios em empresas, durante as férias escolares
1.4. O valor da bolsa de estudo cobriu as minhas despesas em geral
1.5. A bolsa deveria ser concedida também no período de estágio
1.6. Há pouca divulgação da actividade dos Rotários nas escolas
1.7. Deveria existir um tutor rotário que orientasse os bolseiros no seu percurso
escolar e futuro profissional
1.8. O valor da bolsa de estudo cobriu as minhas despesas escolares
1.9. A Fundação deveria promover o contacto dos bolseiros com o mercado de
trabalho, através de estágios em empresas, no início da sua actividade profissional
1.10. O valor da bolsa deveria ser proporcional às necessidades de cada um
1.11. A Fundação deveria criar um banco de dados de bolseiros a divulgar junto de
empresas, com vista à sua inserção profissional
1.12. O valor da bolsa deveria ser maior no caso dos estudantes do ensino superior
1.13. Era preferível que a Fundação concedesse menos bolsas, mas de maior valor
1.14. Seria importante que os bolseiros colaborassem com os rotários através de
pequenas tarefas (administrativas ou outras)
1.15. A bolsa de estudo foi indispensável para eu continuar a estudar
1.16. O critério principal para a selecção de candidatos a bolseiros deveria ser a
situação económica da família
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1 - Não Concordo
2 – Não Concordo nem Discordo
3 – Concordo em parte
4 – Concordo em grande parte
5 – Concordo quase totalmente
6 – Concordo em absoluto

1.17. O pagamento das bolsas deveria ser mensal
1.18. A Fundação deveria organizar programas de férias para os seus bolseiros
1. 19. O valor da bolsa no primeiro mês deveria ser superior devido aos encargos no
início do ano lectivo
1.20. As bolsas atribuídas deveriam ser maiores para os alunos deslocados da sua
zona de residência
1.21. A Fundação deveria premiar os alunos com aproveitamento escolar excepcional
1.22. O valor das bolsas não deveria ser igual para todos
1.23. O critério principal para a selecção de candidatos a bolseiros deveria ser o
aproveitamento escolar
1.24. Há razões extra-escolares para a falta de aproveitamento que não deveriam
excluir os alunos da atribuição/renovação de bolsas
1.25. As bolsas foram pagas pontualmente
1.26. Os bolseiros deveriam participar em actividades recreativas e culturais dos
rotários
1.27. As relações entre os bolseiros e a Fundação não deveriam ser apenas
burocráticas
1.28. Deveriam existir reuniões anuais de bolseiros
1.29. É importante a existência de uma associação de ex-bolseiros
1.30. O valor da bolsa deveria ser actualizado anualmente
1.31. Os clubes Rotários acompanham a vida dos seus bolseiros
1.32. Para mim, o apoio dado pela Fundação foi imprescindível

2

2. Ordene, segundo o grau de importância, outras possíveis formas de apoio aos
estudantes, que poderiam ser concedidas pela Fundação.
(ordene todas as hipóteses, atribuindo o valor 1 à mais importante)
Nº de
ordem
2.1. Comparticipar/pagar os custos do material escolar
2.2. Organizar sessões de apoio ao estudo para os seus bolseiros
2.3. Comparticipar/pagar os custos de explicações
2.4. Comparticipar/pagar as despesas com transportes
2.5. Promover a frequência de estágios
2.6. Comparticipar/pagar a frequência de cursos de línguas
2.7. Comparticipar/pagar a frequência de cursos de informática
2.8. Comparticipar/pagar despesas com a saúde
2.9. Estabelecer protocolos com editoras para conseguir livros mais baratos
2.10. Comparticipar/pagar cursos de formação profissional

2.11. Que outras formas de apoio, na sua opinião, poderiam ser concedidas pela
Fundação?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. O que pensa da hipótese da Fundação atribuir bolsas aos alunos do Ensino Básico?
Discordo Totalmente

1

2

3

4

5

6

Concordo totalmente

4. O que pensa da hipótese da Fundação atribuir bolsas aos alunos de Pós-graduação?
Discordo Totalmente

1

2

3

4

3

5

6

Concordo totalmente

5. Na sua opinião, qual deveria ser o principal critério na atribuição das bolsas ?
(assinale com uma cruz apenas uma das hipóteses)
A atribuição da bolsa deverá ser:
1 . Condicionada apenas à declaração de IRS
2 . Condicionada apenas ao aproveitamento escolar
3. Condicionada ao IRS e ao aproveitamento escolar

6. Na sua opinião como deveria ser feita a renovação anual da bolsa ?
(assinale com uma cruz apenas uma das hipóteses)
A renovação da bolsa deverá ser:
1. Automática
2. Condicionada apenas à declaração de IRS
3. Condicionada apenas ao aproveitamento escolar
4. Condicionada ao IRS e ao aproveitamento escolar

7. Concorda com a criação de bolsas reembolsáveis?
1. Sim

2. Não

(Passar à questão nº 12 )

8. Em caso afirmativo, acha que o reembolso deveria acontecer durante a sua
actividade profissional ?
1. Sim

2. Não

(Passar à questão nº 10 )

9.Quantos anos após ter iniciado a sua actividade profissional? _____ anos

10. O reembolso deveria ser:
1. Total

2. Parcial

10.1. Em que % ? ______

11. Em quantos anos deverá ser feito o reembolso?
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____ anos

12. Em termos gerais, qual a importância que atribui ao apoio dado pela Fundação
Rotária ?
Nada importante

1

2

3

4

5

6

Imprescindível

13. No início da sua actividade profissional teve algum tipo de apoio da Fundação ?
1. Sim

2. Não

(Passar à questão nº 15 )

14. Se respondeu sim, o apoio foi dado:
Pela Fundação

Por um Rotário

14.1. . Que tipo de apoio ?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Passar à questão nº 16 )

15. Se respondeu não à questão nº 13, gostaria de ter tido alguma forma de apoio ?
1. Sim

2. Não

(Passar à questão nº 16 )

15.1. Que tipo de apoio ?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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16. Qual é a sua situação profissional actual ?
1. Empregado por conta de outrém
2. Empregado por conta própria
3. Trabalhador familiar não remunerado
4. Desempregado
5. Trabalhador-estudante
6. Estudante ou em formação profissional
7. Reformado
8. Doméstico
9. Inválido

17. Qual o seu nível de escolaridade ?
1. Secundário incompleto
2. Secundário completo
3. Politécnico incompleto
4. Politécnico completo
5. Universitário incompleto
6. Universitário completo

18. Caso não tenha completado os estudos, gostaria de ter continuado a estudar ?
1. Sim

2. Não

(Passar à questão nº 19 )

18.1. Se respondeu sim, porque é que não o fez ?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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19. Quando foi bolseiro da Fundação, encontrava-se deslocado da sua zona de
residência devido aos estudos?
1. Sim

2. Não

(Passar à questão nº 20 )

19.1. Se respondeu sim, a quantos quilómetros da sua residência habitual se encontrava
a viver?

_____ km

20. Há quantos anos deixou de ser bolseiro da Fundação ?

____ anos

21. Durante quantos anos foi bolseiro da Fundação Rotária Portuguesa? _____ anos

22. Enquanto foi bolseiro da Fundação beneficiou de alguma outra bolsa (bolsa da
Acção Social) ?
1. Sim

2. Não

(passar à questão nº23)

22.1. Comparativamente com a bolsa dada pela Fundação, essa outra bolsa era de valor:
1. Inferior
2. Igual
3. Superior

23. Indique qual dos seguintes escalões corresponde ao seu rendimento bruto mensal
(individual) ?
1. De 0 a 30 contos
2. De 31 a 60 contos
3. De 61 a 100 contos
4. De 101 a 160 contos
5. De 161 a 300 contos
6. Mais de 300 contos
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24. Qual a sua idade ? ________ anos

25. Qual o seu sexo?
1. Masculino

2. Feminino

26. É membro da Associação de Bolseiros da Fundação ?
1. Sim

(Passar à questão nº 28 )

2. Não

27. Se respondeu não, pensa vir a ser membro desta associação ?
1. Sim

2. Não

28. Faça os comentários ou sugestões que considere importantes.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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