
 

 

Relatório de análise dos resultados de Avaliação de motivação dos colaboradores 
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1. Enquadramento Geral  

Um dos procedimentos a realizar no Processo de Gestão e Melhoria é medir a motivação dos nossos colaboradores ao 

nível da prestação dos serviços no Centro de Atividades Ocupacionais da CERCINA. 

O presente relatório de avaliação diz respeito ao ano de 2012 e destina-se a verificar o grau de cumprimento do 

objetivo expresso na política dos recursos humanos da organização que é o de melhorar o desempenho. 

Para medir esta motivação, recorremos a Questionários denominados por “Questionário de Avaliação da Motivação de 

Colaboradores”, estes foram aplicados a 32 colaboradores e todos responderam. 

Nenhum dos questionários foi anulado obtendo uma taxa de aproveitamento de 100%.  

Esta avaliação foi realizada em Dezembro de 2012.  

Após o preenchimento dos questionários, a chefe de serviços introduziu os dados no processo M10 da plataforma 

Quality Alive para serem tratados e analisados. 

 

2. Resultados Obtidos  

 

Da análise dos resultados obtidos verificou-se que o índice médio de motivação global foi bastante positivo, sendo a 

média final de 87,08%.  

É importante realçar que a questão que obteve maior grau de motivação (91,67%), foi a referente à “motivação para 

participar em acções de formação”. 

É também de salientar que na questão acerca da “motivação para desenvolver trabalho em equipa”, um colaborador 

considerou-se desmotivado. 

Constatou-se, também, que a questão que obteve uma classificação mais baixa (83,33%) foi a referente à “motivação 

para aprender novos métodos de trabalho”. 

 

3. Medidas de melhoria 

 

Tendo em conta que houve apenas um colaborador que se sentiu desmotivado para desenvolver trabalho em equipa 

concluímos que não há necessidade de implementar medidas de melhoria nesta área. 

Tendo em conta a questão que obteve menor classificação se situa nos 83,33%, concluímos que não há necessidade 

de implementar medidas de melhoria. 



 

 

4. Conclusão  

 

Sendo que um dos principais objetivos da implementação de um sistema da qualidade é a melhoria contínua, 

pretendemos continuar a elevar o grau de motivação dos nossos colaboradores, sendo que esta avaliação proporciona 

uma melhor perceção do nível de motivação dos colaboradores, face à instituição onde coopera, indicando quais os 

seus pontos fortes e fracos.  
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