Inquérito telefónico aos participantes (± 6 meses após o evento de demonstração)
DIRETRIZES:
Veja sempre os inquéritos previamente preenchidos pelo participante antes de fazer a chamada, para poder desenvolver a conversa a partir daí.
Isto significa que pode deixar as perguntas se já souber a resposta ou pode fazer perguntas adicionais.

COMECE COM UMA BREVE INTRODUÇÃO:
Comece por explicar o objetivo do inquérito telefónico (porque é que está a contactá-los?)
Refira-se ao "nome e hora de demonstração específica" sobre os quais irá falar
Coloque os participantes à vontade dizendo-lhes que apenas está interessado nas suas experiências relacionadas com o evento,
que não há respostas certas ou erradas e que não estão de forma alguma a ser avaliados.

1. Do que se lembra do tema do evento de demonstração?

2. Acredita que aprendeu alguma coisa por causa desse evento?

Sim
2.1. O quê?
2.2. Consegue pensar em algo que poderia ter tornado o evento (ainda) mais interessante para si?
Não
2.3. Consegue pensar em algo que poderia ter tornado o evento mais interessante para si?

3. Ficou envolvido ou ligado de alguma forma a alguma rede e/
ou outros participantes por causa do evento? (devido, por
exemplo, a um novo contacto feito através do evento que
agora troca informações com ou através de atividades de
acompanhamento ou outro envolvimento no programa)?

Sim
3.1. Como é que se manteve implicado ou conectado?
3.2. Com quem está conectado?
3.3. Já conhecia estas pessoas antes do evento?
Não
3.4. Porque pensa que não existe uma conexão duradoura relacionada com o evento?
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4. Procurou mais informações sobre o tema do evento em
qualquer outro lugar em seguida?

Sim
4.1. Porquê?
4.2. Onde?
4.3. O quê exatamente?
Não
4.4. Porque não?

5. Já participou ou irá participar noutro evento de demonstração
durante o próximo ano?

Sim
5.1. Porquê?
5.2. Sobre que tema?
Não
5.3. Porque não?

6. O evento de demonstração resultou em fazer algo novo ou
diferente (na sua quinta), ou planeia mudar alguma coisa?

Sim
6.1. O quê exatamente?
6.2. O que desencadeou especificamente a decisão para a(s) alteração(ões)?
6.3. Já notou algum tipo de impacto na sua quinta após esta mudança?
Se sim, o quê?
Se não, quais são as suas expectativas em relação a isto no futuro?

Não
6.4. Porque não?
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7. Descrever-se-ia como alguém que normalmente fala muito
com outras pessoas sobre possíveis inovações no sector
agrícola, ou não?
8. Falou com outras pessoas sobre esta demonstração?

Sim
8.1. Com quem falou sobre a demonstração? (NOTA: estes não devem ser nomes, mas sim perfis. Pergunte pelos papéis se ele/ela
não os mencionar automaticamente)

8.2. Sobre que pontos da demonstração falaram?
Não
8.3. Porque não?
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