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1. Enquadramento Geral  

Um dos procedimentos a realizar no Processo de Gestão e Melhoria é medir a satisfação dos 

clientes no que se refere à prestação de serviços pela instituição. 

Para medir esta satisfação, recorremos ao Questionário denominado por “Questionário de 

Avaliação do Grau de Satisfação”, estes foram aplicados a todos os clientes de CAO (15), no 

mês de Janeiro de 2013, tendo sido devolvidos 10 preenchidos. 

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

Esta avaliação foi realizada no mês de Março do corrente ano. 

Após o preenchimento dos questionários, a Tânia Sequeira 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 satisfação global foi 

bastante positivo, sendo a média final de 75,89%. É importante realçar que a questão que obteve 

maior grau de satisfação (85,19%), foi a referente à “Informação disponibilizada em formato e 

linguagem de fácil compreensão”. Todos os clientes se mostraram satisfeitos ou muito 

satisfeitos, nos itens “alteração dos serviços prestados motivada por necessidades do cliente”, 

“alteração das actividades realizadas motivada por necessidade do cliente”, “alteração dos 

horários prestados motivada por necessidades do cliente” e “alteração dos horários das 

actividades realizadas motivada por necessidade do cliente”. 

Quanto às questões “Informação aos clientes sobre como ter acesso a pessoas que os 

representem e/ou pessoas de apoio” e “adequação da localização dos serviços prestados aos 



 

clientes” verificou-se que o índice médio de satisfação foi muito positivo, com médias de 77,78% 

e 80,00%, respectivamente. 

Constatou-se, também, que a questão que obteve uma classificação mais baixa (62,50%) foi a 

referente ao “controlo das entradas e saídas de desconhecidos”. 

 

3. Medidas de melhoria 

Tendo em conta que as questões que obtiveram menor classificação situaram-se nos 62,50%, 

concluímos que não há necessidade de implementar medidas de melhoria. 

 

4. Conclusão  

Esta avaliação proporciona uma melhor percepção do nível de satisfação dos clientes, face aos 

serviços prestados, indicando quais os pontos fortes e fracos nos serviços da instituição.  

Sendo que um dos principais objectivos da implementação de um sistema da qualidade é a 

melhoria contínua, pretendemos continuar a elevar o grau de satisfação dos nossos clientes, 

implementando medidas de melhoria, primordialmente nos itens que obtiveram um resultado 

menos positivo.  
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