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1. Breve apresentação do inquérito  

 

Objectivo do inquérito: De acordo com as normas relativas à “recolha de opiniões dos destinatários 
dos serviços” do “Regime de Reconhecimento da Carta de Qualidade”, as entidades públicas devem 
constituir um mecanismo que permita a recolha de opiniões desses mesmos destinatários, a fim de 
conhecer as suas opiniões e atingir o objectivo de aperfeiçoamento contínuo. Com base nisto, o 
Instituto conduziu, em 2018, o inquérito do grau de satisfação relativo a 25 itens de serviços internos 
e externos, como medida de recolha de feedback das opiniões dos cidadãos, do Regime de 
Reconhecimento da Carta de Qualidade, para rever a qualidade do serviço, tendo em conta a 
avaliação efectuada pelos cidadãos ao respectivo serviço, de modo a atingir o objectivo de 
aperfeiçoamento contínuo. 

 

Período: o inquérito realiza-se no segundo, terceiro e quarto semestre de cada ano. 

 

Apresentação sumária do plano do inquérito: O mecanismo abrange os serviços da Carta de 
Qualidade que foram lançados ou estão em experimentação (conforme a lista dos serviços), 
convidando os destinatários do serviço a darem a sua opinião, de forma anónima. 

 

Factores de Investigação: Consideram-se 9 factores, sendo respectivamente 1) grau de conveniência; 
2) serviço do pessoal; 3) ambiente e instalações; 4) procedimentos internos; 5) eficiência dos 
serviços; 6) informações sobre os serviços; 7) serviços electrónicos; 8) Carta de Qualidade e 9) 
serviço global. 

 

Tipo de questionário: É adoptada a Escala de Likert (Likert Scale) para as respostas aos questionários, 
com escala de cinco pontos, como critério de medida: 5 pontos = muito satisfeito; 4 pontos = 
satisfeito; 3 pontos = indiferente; 2 pontos = insatisfeito, 1 ponto = muito insatisfeito 

 

  



 
2. Resultados do Inquérito 

 

 
 

3. Análise e tratamento das “opiniões gerais” 

Foram identificadas “opiniões gerais”, através do mecanismo de recolha de opiniões dos 
destinatários dos serviços, sendo respectivamente: 

 

Âmbito de serviços do Serviço de Apoio Técnico e Académico (SATA) 

- Má atitude de serviço dos funcionários (2,22%, 7/316); 

- Estender as horas de serviço do balcão de recepção (horário de almoço e serviço noturno) (1,58%, 5/316). 

 

Âmbito de serviços da Pousada de Mong-Há (PMH) 

- Velocidade lenta da rede sem fio no dormitório (15,75%, 20/127).  

* A Pausada de Mong-Ha fechou-se em 2018 para a manutenção 

 

Factores do inquérito Conteúdo dos subitens
Grau 

médio de 
satisfação 

Pontuação 
obtida nos 
subitens

Diferença

Horário dos serviços 4.18 -0.06
Local dos serviços 4.27 +0.03

Formas de contactos 4.27 +0.03
Atitude dos serviços 4.43 +0.06

Grau de profissionalismo 4.36 -0.01
Eficiência dos serviços 4.38 +0.01
Iniciativa dos serviços 4.31 -0.06

Grau de conforto 4.41 +0.07
Disposição das instalações 4.26 -0.07

Tempo de espera 4.37 -0.01
Grau de simplicidade e rapidez 4.35 -0.03

Equidade 4.42 +0.04
Eficiência dos serviços Em conformidade com o objectivo da utilização 4.37 4.37 -

Divulgação das informações 4.30 -0.01
Correcção das informações 4.33 +0.01
Abrangência dos serviços 4.22 -0.02

Grau de satisfação 4.26 +0.02
Abrangência dos serviços 4.28 -

Grau de satisfação dos indicadores 4.28 -
Clareza dos indicadores 4.28 -

Serviço global Grau de satisfação  do serviço global 4.31 4.31 -

Serviços Públicos Gerais

Questionários válidos recebidos 1704
Grau de Conveniência 4.24

Serviço do pessoal 4.37
Ambiente e instalações 4.33
Operações Interiores 4.38
Carta de Qualidade 4.28

Informações sobre os 
serviços

4.31
Serviços  electrónicos 4.24



 
Âmbito de serviços da Restaurante-Escola (ER) 

- Elogio à atitude dos funcionários/ estudantse estagiários (1,22%, 7/576); 

- Elogio à qualidade da comida do restaurante (1,04%, 6/576); 

- Recomenda-se que o restaurante preste serviço no final de semana (0,87%, 5/576); 

- A localização do restaurante não éconveniente (1,74%, 10/576). 

 

Âmbito de serviços da Restaurante-Escola (LIB) 

- A temperatura ambiente da biblioteca muito baixa / alta (0,74%, 5/677); 

- Estender o horário de abertura do campus na Taipa (1,62%, 11/677); 

- A impressora na bibliotea instável (0,74%, 5/677). 

 

4. Medidas e sugestões de melhoria  

 

Foram introduzidas melhorias no seguimento dos comentários dos utilizadores: 
 

Âmbito de serviços do Serviço de Apoio Técnico e Académico (SATA) 

- Avisar imediatamente os funcionários para fazer revisão; 

- Organizar continuamente cursos de formação relevantes para os funcionários; 

- Preparar continuamente informações de referência para os funcionários conhecer e melhorar a 
qualidade dos serviços; 

- Monitorar continuamente a demanda por extensão das horas de atendimento de balção;  

- Investigacar e implementar continuamente serviços electrónicos mais convenientes.  

 

Âmbito de serviços da Pousada de Mong-Há (PMH) 

- Novos equipamentos de rede foram instalados no dormitório e contiua a monitorar a questão da 
velocidade lenta da internet para garantir a qualidade. 

 

Âmbito de serviços da Restaurante-Escola (ER) 

- Informações sobre autocarros públicos foram adicionadas à página electrónica do restaurante para 
informações públicas; 

- Continuar a fornecer o número de telefone da "Linha Directa do Serviço de Chamadas de Táxis" na 
página electrónica do restaurante; 

- Continuar a adicionar a informação sobre a localização do restaurante no aplicativo de telefone móvel 
do Instituto de Formação Turística para informações públicas. 



 
 

Âmbito de serviços da Restaurante-Escola (LIB) 

- Ajustar continuamente da temperatura ambiente de acordo com a situação; 

- Um slogan foi adicionado para lembrar que é ar condicionado central na biblioteca pública; 

- Começou a estender as horas de abertura da biblioteca a partir do ano lectivo de 2018/2019; 

- Continuar a observar as impressoras instáveis na biblioteca. Um slogan foi adicionado à área da 
impressora e do computador para avisar ao público que comunique imediatamente as questões aos 
funcionários da biblioteca. 

 

5. Análise da tendência dos resultados dos inquéritos do grau de satisfação (comparação com 
os do ano passado) 

 

 

 

 

 

Diferença
Average 

Satisfaction 
Level

Diferença
Average 

Satisfaction 
Level

Diferença
Average 

Satisfaction 
Level

Diferença
Average 

Satisfaction 
Level

Horário dos serviços 4.12 4.13 4.18 4.18
Local dos serviços 4.06 4.13 4.15 4.27

Formas de contactos 4.20 4.27 4.20 4.27
Atitude dos serviços 4.34 4.34 4.28 4.43

Grau de profissionalismo 4.25 4.19 4.23 4.36
Eficiência dos serviços 4.31 4.30 4.24 4.38
Iniciativa dos serviços 4.13 4.22 4.20 4.31

Grau de conforto 4.30 4.29 4.32 4.41
Disposição das instalações 4.24 4.17 4.26 4.26

Tempo de espera 4.28 4.35 4.30 4.37
Grau de simplicidade e rapidez 4.28 4.27 4.27 4.35

Equidade 4.34 4.33 4.32 4.42
Eficiência dos 

serviços
Em conformidade com o objectivo da utilização 4.25 4.25 4.30 4.30 4.28 4.28 4.37 4.37

Divulgação das informações 4.22 4.34 4.27 4.30
Correcção das informações 4.26 4.36 4.29 4.33
Abrangência dos serviços 4.20 4.19 4.23 4.22

Grau de satisfação 4.26 4.20 4.27 4.26
Abrangência dos serviços 4.16 4.15 4.22 4.28

Grau de satisfação dos indicadores 4.19 4.22 4.23 4.28
Clareza dos indicadores 4.20 4.15 4.22 4.28

Serviço global  Grau de satisfação do serviço global 4.23 4.23 4.24 4.24 4.25 4.25 4.31 4.314.22

2017

4.18

4.24

4.29

4.30

4.28

4.25

4.23

4.31

4.35

4.19

4.17

2016
(Ano passado)

4.17

4.26

Ambiente e 
instalações

4.27

Operações 
Interiores

4.30

Carta de Qualidade 4.19

Informações sobre 
os serviços

4.24

Serviços 
electrónicos

4.23

Serviço do pessoal 4.26

Factores do 
inquérito

Conteúdo dos subitens

    2015

Grau de 
Conveniência

4.13

4.314.244.28

2018 (Este Ano)4.244.374.334.38

Grau de Conveniência 4.17 4.18 4.24 +0.06
Serviço do pessoal 4.26 4.24 4.37 +0.13

Ambiente e instalações 4.23 4.29 4.33 +0.04
Operações Interiores 4.31 4.30 4.38 +0.08

Eficiência dos serviços 4.30 4.28 4.37 +0.09
Informações sobre os serviços 4.35 4.28 4.31 +0.03

Serviços  electrónicos 4.19 4.25 4.24 -0.01
Carta de Qualidade 4.17 4.22 4.28 +0.06

Serviço global 4.24 4.25 4.31 +0.05
Comparison 

(with prior year)
Factores do inquérito 20182018201820182016 2017



 
Os resultados do grau de satisfação deste ano são semelhantes aos do ano passado e do ano 

anterior, sendo satisfatórios. Todos os factores da investigação e seus subitens receberam valores 
superiores a 4. sem itens com pontuações abaixo de 3 pontos ou com queda de mais de 1 ponto 
comparando com o ano passado. Entre eles, os "Serviços de Funcionários" tiveram o maior aumento, 
alcançando um progresso de 0,13 pontos, enquanto a queda no grau de satisfação foi ligeira (0,01 
pontos). O a faculdade continuará a monitorar os resultados de 2019. Em relação aos prós e contras 
dos destinatários de serviço, o Instituto realiza investigação e análise e implementa cada medida de 
melhoria para alcançar a melhoria contínua. 

 


