
Avaliação do 1º ano da iniciativa

O CCD começou a distribuir cabazes, provenientes da Quinta do
Pisão, em Agosto 2014.

Em Agosto 2014 e em Junho e Julho 2015, a distribuição foi semanal.
No restante período, devido a limitações da produção, só foram
fornecidos cabazes nas primeiras e terceiras 6ªf de cada mês.

As encomendas são realizadas maioritariamente online, através de
formulário em site próprio. Até Maio 2015 só era possível registar as
encomendas uma vez por mês. Desde Junho, as encomendas podem
ser feitas em qualquer altura até 2 dias antes da entrega.

Cada cabaz pesa entre 5 e 7kg e custa 10,50€ (12€ para não sócios).

A distribuição é garantida pelo CCD em 7 edifícios municipais.

1Rosário Daugbjerg – Julho 2015

https://sites.google.com/site/cabazccd/


2Rosário Daugbjerg – Julho 2015

De agosto 14 a julho 15 foram encomendados 224 cabazes com a seguinte distribuição quinzenal:
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68 Pessoas já encomendaram cabazes, sendo que:
49 Pessoas só o fizeram 1 mês
8 Pessoas encomendaram em 6 ou mais meses

68 Pessoas já encomendaram cabazes, sendo que:
49 Pessoas só o fizeram 1 mês

8 Pessoas encomendaram em 6 ou mais meses

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 68 Pessoas

Meses



4Rosário Daugbjerg – Julho 2015

31%

31%

17%

10%

6%
3% 2%

Paços do Concelho

Adroana/CCD

Pão de Açucar

Cascais Center

DHS

Águas de Cascais

Pampilheira

Dos 7 pontos de distribuição, 62% dos cabazes são 
entregues e nos Paços do Concelho e na Adroana
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AVALIAÇÃO DOS CLIENTES

Entre o final de Maio e o início de Junho 2015, os sócios do CCD foram convidados a dar a sua 
opinião sobre este serviço, através de um questionário online.

Responderam ao questionário 48 pessoas, das quais somente 17 já tinham comprado cabazes.

65%

13%

6%

6%

6%
4%

Nunca comprou

Comprou só uma vez

Compra (quase) sempre

Compra de vez em quando

Comprou algumas vezes, mas deixou de comprar

Compra geralmente 1 por mês
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O meio de divulgação mais eficaz em 95% dos 
casos é o mail enviado pelo CCD. 
A divulgação pelo Facebook só foi mencionada 
como sendo mais eficaz para 1 pessoa.

4 pessoas contactaram o CCD devido a algum 
constrangimento/problema relativamente a 
este serviço e todas ficaram completamente 
satisfeitas com a resposta obtida.
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40 pessoas, de entre aqueles que nunca compraram o cabaz ou
que compraram 1 vez e desistiram, mencionam que o serviço
não as atrai pelas seguintes razões (57 respostas):

23%

21%

16%

12%

7%

5%

5%

3%
4% 2%2% Considera caro

Gosta de escolher os produtos que compra

Considera haver pouca variedade de produtos

Não necessita dos produtos do cabaz

É-lhe difícil transportar o cabaz para casa

Não conhecia/não pensou nisso

Já adquire cabazes de outro fornecedor

É-lhe difícil ir recolher o cabaz

Por razões financeiras

Considera complicado encomendar

Desilusão com a qualidade dos produtos

36 pessoas que nunca
compraram cabazes ou que
desistiram, face à pergunta
‘Se algumas condições
fossem alteradas, compraria
o cabaz regularmente?‘
respondem:

33%

20%

47%
Sim
Não
Talvez

As condições que gostariam de ver

alteradas são sobretudo relativas

ao preço do cabaz, à diversidade

dos produtos e à possibilidade de

poder escolher o conteúdo e

tamanho do cabaz.
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De entre as que já compraram cabazes, 16 pessoas avaliam alguns parâmetros da seguinte forma:
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Por último, as SUGESTÕES deixadas (e condições para maior atratividade do serviço) são 
as seguintes (entre parenteses, o nº de pessoas que também referiram o mesmo aspeto):

 Maior variedade/diversidade de produtos; Menos quantidade de couves (16)
 Informação prévia à encomenda sobre os produtos e quantidades que constituem o cabaz (7)
 Fazer o cabaz à medida: permitir escolher os produtos ou ter algumas opções na encomenda, 

por exemplo não adicionar certos produtos, ou maior quantidade de um ou outro produto (6)
 Opção de cabaz mais pequeno e mais económico (2)
 Preço mais reduzido (11)
 Trocar alguns vegetais verdes por fruta (5)
 Possibilidade de entregar em mais sítios/ Mais perto do local de trabalho (2)
 Possibilidade de reservar com menos antecedência (2)
 Maior divulgação/ Lembrete do prazo de encomenda por e-mail ou sms (3)
 Fotografia dos produtos anexa ao mail
 O cabaz trazer o descritivo do conteúdo, com algumas sugestões para o seu consumo
 Poder levantar o cabaz na própria quinta do pisão 
 Poder levantar o cabaz ao fim de semana
 Colocar informações no Facebook sobre os produtos e divulgar os doces que são fantásticos
 Colocar nos doces informação sobre onde são feitos, datas de validade, etc.
 Retirar os doces e compotas do cabaz que não fazem muito sentido
 Sorteio mensal de um cabaz gratuito para os sócios do CCD
 Enviar divulgação também aos reformados.
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