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Instituto de Formação Turística de Macau 
Relatório do Inquérito sobre o Grau de Satisfação 

dos Utentes no Ano de 2020 
 

1. Breve apresentação do inquérito 
 
Finalidades do inquérito: o Regime de Avaliação dos Serviços Públicos e do 
Desempenho Organizacional foi publicado no dia 23 de Abril de 2020, pelo  
Despacho do Chefe do Executivo n.° 61/2019. No que diz respeito ao 
desenvolvimento dos serviços públicos, as opiniões de avaliação dos utentes 
determinam a direcção do desenvolvimento, e o grau de satisfação do público é um 
dos indicadores de medição que refletem o desempenho organizacional. Com base 
nisso, o IFTM estabeleceu um mecanismo de recolha regular de feedbacks dos utentes, 
que visa conhecer as opiniões dos mesmos sobre os serviços públicos, incluindo os 
processos ou resultados da prestação de serviços, de modo a definir, de forma 
específica, medidas de melhoria ou direcção de desenvolvimento. O IFTM realizou, 
em 2020, um inquérito sobre o grau de satisfação em relação aos 24 tipos de serviços 
internos e externos, como uma medida para colectar feedbacks dos residentes no 
âmbito do regime. Por meio da recolha das avaliações do público sobre os serviços, 
revê-se a qualidade dos serviços, a fim de alcançar o objectivo de melhoria contínua. 
 
Período do inquérito: realiza-se do segundo ao quarto trimestres de cada ano 
(dependendo da decisão das unidades individuais do IFTM). 
 
Breve apresentação do plano do inquérito: o mecanismo abrange os serviços 
lançados pelo IFTM no âmbito da Carta de Qualidade (vide a lista de serviços do 
IFTM) e realiza-se a recolha de opiniões dos utentes, sob anonimato. 
 
Direcção do inquérito: inclui 10 parâmetros, nomeadamente: 1) Serviço prestado 
pelos trabalhadores, 2) Ambiente, 3) Instalações complementares, 4) Procedimentos 
e formalidades, 5) Informações dos serviços, 6) Garantias do serviço, 7) Serviços 
electrónicos, 8) Informações sobre o desempenho, 9) Integração de serviços, 10) 
Serviço global. 
 
Estrutura do questionário: foi adoptada a escala Likert como resposta ao inquérito, 
numa escala de 0 a 5 valores, como meio da medida.  
  
 

Valor 1 2 3 4 5 

Grau 
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito

Normal/ 
Aceitável 

Satisfeito 
Muito 

satisfeito 
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2. Resultado do Inquérito 
 

Serviços Públicos Gerais 

Questionários válidos recebidos  999  

Service Factors Sub-Factors 
Grau 

médio de 
satisfação 

Pontuação 
obtida nos 
subitens 

Diferença

Serviço prestado 
pelos 

trabalhadores 

Proactividade 

4.50 

4.46 -0.03 

Profissionalismo 4.45 -0.04 

Apresentação pessoal 4.57 +0.07 

Atitude 4.49 -0.00 

Ambiente 
Conveniência 

4.50 
4.44 -0.06 

Agradabilidade do 
ambiente 

4.55 +0.06 

Instalações 
complementares 

Instalações 

4.49 

4.46 -0.03 

Indicações 4.49 +0.00 

Equipamentos do local 4.48 -0.01 

Segurança do local 4.47 -0.02 
Medidas de apoio 
adoptadas no local 

4.55 +0.06 

Procedimentos e 
formalidades 

Fluidez 

4.52 

4.52 +0.00 

Eficiência 4.51 -0.01 

Efeitos 4.52 -0.00 

Imparcialidade 4.52 +0.01 

Informações dos 
serviços 

Suficiência 

4.50 

4.49 -0.01 
Conveniência na 

aquisição de 
informações 

4.49 -0.01 

Precisão das 
informações adquiridas 

4.50 +0.00 

Utilidade das 
informações adquiridas 

4.50 +0.00 

Confidencialidade das 
informações 

4.51 +0.01 

Garantias do 
serviço 

Cobertura da “Carta de 
qualidade” 

4.51 

4.51 +0.00 

Nitidez dos indicadores 
da “Carta de qualidade” 

4.52 +0.01 

Grau de satisfação dos 
indicadores da “Carta de 

qualidade” 
4.52 +0.02 

Meios de apresentação 
de opiniões 

4.48 -0.03 

Serviços 
electrónicos 

Necessidade aos 
serviços electrónicos 

4.50 4.50 +0.01 
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Acessibilidade aos 
serviços electrónicos 

4.52 +0.02 

Segurança dos serviços 
electrónicos 

4.51 +0.01 

Suficiência dos serviços 
electrónicos 

4.50 +0.01 

Suficiência dos meios de 
contacto dos serviços 

electrónicos 
4.44 -0.05 

Informações 
sobre o 

desempenho 

Suficiência 
4.44 

4.43 -0.01 
Transparência das 

informações 
4.45 +0.01 

Integração de 
serviços 

Aperfeiçoamento dos 
procedimentos 

interdepartamentais／
Serviço “one stop” 

4.37 4.37 +0.00 

Serviço global 
Grau de satisfação do 

serviço global 
4.54 4.54 +0.00 

 

 

Análise dos resultados 
 
As pontuações gerais de todos os itens dos serviços do IFTM são superiores a 4 
pontos, indicando que os utilizadores dos serviços do IFTM estão "satisfeitos" com 
os mesmos. Entre eles, ao subitem de "Apresentação pessoal" do " Serviço prestado 
pelos trabalhadores " foi atribuído o valor 4,57, sendo o item com a pontuação mais 
elevada. Além disso, ao item do "Serviço global" foi atribuído o valor 4.54, a 
pontuação mais alta na categoria das pontuações médias. 
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3. Análise e tratamento da “opinião geral” 
 
As "opiniões gerais"1 identificadas através do mecanismo de recolha de opiniões dos 
utentes são: 
 
No âmbito do Serviço de Assuntos Pedagógicos 

 Melhoria na postura no trabalho dos funcionários (3,53%, 6/170) 

No âmbito dos serviços de Restaurante–Escola 
 

 Elogio sobre a postura no trabalho dos funcionários/estudantes estagiários 
(4,03%, 15/372) 

 Elogio sobre a qualidade dos serviços e dos alimentos do restaurante (1,88%, 
7/372) 

 Satisfeito com o nível geral dos serviços e com a qualidade alimentar no 
restaurante (1,08%, 4/372) 

 Muito satisfeito com o Restaurante-Escola (0,81%, 3/372) 
 Proposta de diversificação da variedade de pratos (0,81%, 3/372) 
 Proposta de aumento da dose de alimento atribuída (0,81%, 3/372) 

 

No âmbito dos serviços de biblioteca 

 Falta de variedade de Livros (1,14%, 3/263) 

 
4. Improvements 
 

Combinando os resultados do inquérito e as opiniões recolhidas, as unidades 
adoptaram as seguintes medidas de melhoria: 
 

No âmbito do Serviço de Assuntos Pedagógicos 

 Revisão contínua dos trabalhos dos funcionários da linha da frente, 
acompanhada de alertas necessários; 

 Programação contínua de cursos de formação para os funcionários da linha da 
frente. 

 

No âmbito dos serviços do Restaurante–Escola 
 

 Adição contínua de opções de refeição à disposição dos clientes; a promoção 
de novas variedades de pratos pelo Restaurante-Escola em Agosto e Outubro 
de 2020, com oferta de entrada, prato principal e sobremesa, foi muito 
apreciada e elogiada; 

                                            
1 "opiniões gerais": recebeu-se a mesma opinião mais de 3 vezes. 
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 Em relação à dose atribuída, cada prato fornecido pelo restaurante foi 
composto tendo como base o seu custo, pelo que o ajustamento nesse sentido 
é mais complicado. Por outro lado, em função das opiniões dos clientes, os 
pratos oferecidos terão uma maior diversidade e um ajustamento mais 
adequado para satisfazer os diferentes gostos. 

 
No âmbito dos serviços de biblioteca 

 A sugestão promovida de aquisição de mais livros já foi comunicada, e com 
base na observação do estado de utilização da biblioteca, medidas de 
optimização serão devidamente implementadas.  
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5. Análise da tendência dos resultados dos inquéritos do grau de satisfação 
efectuados (comparando com o ano transacto) 
 

Service Factors Sub-Factors 

2020 (Este Ano) 

Pontuação 
obtida nos 
subitens 

Grau 
médio de 
satisfação 

Serviço prestado 
pelos 

trabalhadores 

Proactividade 4.46 

4.50 
Profissionalismo 4.45 

Apresentação pessoal 4.57 

Atitude 4.49 

Ambiente 
Conveniência 4.44 

4.50 
Agradabilidade do ambiente 4.55 

Instalações 
complementares 

Instalações 4.46 

4.49 

Indicações 4.49 

Equipamentos do local 4.48 

Segurança do local 4.47 

Medidas de apoio adoptadas no local 4.55 

Procedimentos e 
formalidades 

Fluidez 4.52 

4.52 
Eficiência 4.51 

Efeitos 4.52 

Imparcialidade 4.52 

Informações dos 
serviços 

Suficiência 4.49 

4.50 

Conveniência na aquisição de 
informações 

4.49 

Precisão das informações adquiridas 4.50 

Utilidade das informações adquiridas 4.50 

Confidencialidade das informações 4.51 

Garantias do 
serviço 

Cobertura da “Carta de qualidade” 4.51 

4.51 

Nitidez dos indicadores da “Carta de 
qualidade” 

4.52 

Grau de satisfação dos indicadores da 
“Carta de qualidade” 

4.52 

Meios de apresentação de opiniões 4.48 
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Serviços 
electrónicos 

Necessidade aos serviços electrónicos 4.50 

4.50 

Acessibilidade aos serviços 
electrónicos 

4.52 

Segurança dos serviços electrónicos 4.51 

Suficiência dos serviços electrónicos 4.50 

Suficiência dos meios de contacto dos 
serviços electrónicos 

4.44 

Informações 
sobre o 

desempenho 

Suficiência 4.43 
4.44 

Transparência das informações 4.45 

Integração de 
serviços 

Aperfeiçoamento dos procedimentos 
interdepartamentais／Serviço “one 

stop” 
4.37 4.37 

Serviço global Grau de satisfação do serviço global 4.54 4.54 

 
 

Factores de 
inquérito 

Conteúdo dos subitens 
2019 (Ano anterior) 

Valor 
Média do grau 
de satisfação 

Grau de 
Conveniência 
 

Horário dos serviços 4.33 
4.31 Local dos serviços 4.25 

Formas de contactos 4.36 
Serviço do pessoal 
 

Atitude dos serviços 4.49 

4.44 
Grau de profissionalismo 4.43 
Eficiência dos serviços 4.42 
Iniciativa dos serviços 4.42 

Ambiente e 
instalações 
 

Grau de conforto 4.38 
4.34 Disposição das instalações 

4.30 

Operações 
Interiores 
 

Tempo de espera 4.40 

4.38 
Grau de simplicidade e 
rapidez 4.34 

Equidade 4.39 
Eficiência dos 
serviços 

Em conformidade com o 
objectivo da utilização 

4.42 4.42 

"Informações sobre 
os  
serviços" 

Divulgação das informações 4.38 
4.40 Correcção das informações 4.43 

 
Serviços  
electrónicos 

Abrangência dos serviços 4.22 
4.23 Grau de satisfação 

4.23 

 
Carta de Qualidade 
 

Abrangência dos serviços 
4.36 

4.36 Grau de satisfação dos 
indicadores 4.37 

Clareza dos indicadores 4.33 
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Serviço global Grau de satisfação do serviço 
global 

4.38 4.38 

 

 
Os resultados do inquérito do grau de satisfação obtidos no presente ano revelam 

ser idênticos em comparação com os resultados do período homólogo, em que todos 
os factores de avaliação e os respectivos itens de inquérito obtiveram uma avaliação 
superior a 4 valores, sem haver casos de avaliação inferior a 3 valores ou de 
decréscimos superiores a 1 valor. Entre os factores dispostos, “Serviços Gerais” 
registou uma melhoria de 0.16 valores. O Instituto de Formação Turística de Macau 
irá continuar a monitorizar os resultados do inquérito do grau de satisfação no ano 
2021. Face às opiniões positivas e negativas submetidas pelos utentes, o Instituto, 
através da sua análise e revisão, irá proceder à respectiva optimização, com o 
objectivo de adoptar uma política de optimização contínua. 
 

 
 
 

- Fim - 


