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FICHA TÉCNICA

 Método de Recolha dos Dados

Foi utilizado um questionário autoadministrado e disponibilizado através de endereço eletrónico

enquanto processo de recolha dos dados. A recepção das respostas decorreu entre os dias

15.04.2016 e 29.04.2016.

 Pré teste

Foi realizado um pré-teste/piloto a nível interno e externo. No piloto externo estiveram

envolvidos dois serviços aleatoriamente selecionados e abrangidos neste estudo.

 Tipologia de “cliente” inquirido

Interlocutores de todos os serviços e organismos do actual Ministério da Agricultura, Florestas e

Desenvolvimento Rural e do Ministério do Mar.

 N.º de inquiridos

34 interlocutores, sendo que em alguns serviços existe mais que um interlocutor.

 Taxa de resposta

Foram rececionados 29 questionários válidos, concretizando-se, assim, uma taxa de resposta de

85%. Este resultado foi obtido efetuando a divisão entre o n.º total de inquéritos recebidos pelo

n.º total de inquéritos aplicáveis.

< GPP |2016 >
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< GPP |2016 >

 Processo de auscultação

1. Foi desenvolvido o modelo de inquérito com base na metodologia ServPerf (adaptado);

2. O inquérito foi validado pela gestão de topo deste Gabinete;

3. Realizou-se um teste-piloto com recurso a três serviços dos actuais MAFDR e MM;

4. O inquérito foi disponibilizado através de endereço (link) através mensagem de correio

eletrónico a 34 destinatários (interlocutores SIADAP_1);

5. A recolha de dados decorreu entre 15.04.2016 e 29.04.2016 (onze dias úteis);

6. Efectuado o tratamento estatístico dos dados foi elaborado o presente relatório sobre este

2º exercício de Assessment.

FICHA TÉCNICA (CONT.)

Fig. n. º 1 – Principais fases do processo de operacionalização deste 2.º Assessment

Desenvolver o 
modelo de 
inquérito

Validar o modelo 
de inquérito

Realizar o piloto
Enviar o 

inquérito

Analisar os 
dados

Elaborar o 
Relatório de 

Assessment 2016
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INTRODUÇÃO

< GPP |2016 >

A satisfação do “cliente/principais interessados” é, desde algumas décadas a esta parte, uma perceção

originada a partir de ponto de vista daqueles e não sobre a perspetiva de quem desenvolve um

produto (bem/prestação de serviço).

O presente documento pretende dar a conhecer os resultados do segundo exercício de auscultação

realizado aos serviços e organismos dos (actuais) Ministério da Agricultura, Florestas e

Desenvolvimento Rural e do Ministério do Mar, através dos diferentes interlocutores, aos quais este

Gabinete presta serviços de apoio técnico no âmbito do subsistema de avaliação de desempenho

(SIADAP 1).

Conforme plasmado na alínea a) do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro,

devem os diferentes serviços e organismos operacionalizar, periodicamente, exercícios de aferição

sobre a qualidade e quantidade dos serviços prestados, ou seja aferir a aptidão dos “produtos”

(bens/prestação de serviços) produzidos/disponibilizados nos âmbito dos seus processos operacionais

a nível interno de forma a satisfazer as necessidades dos principais interessados/destinatários na

existência daquelas entidades organizacionais. Este documento pretende, assim, e também, dar

cumprimento aquele articulado legal.

Nota:

As imagens utilizadas neste documento foram obtidas no https://pixabay.com/ e são livres de direitos autor de acordo com

Creative Commons CC0.

https://pixabay.com/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
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SUMÁRIO EXECUTIVO

< GPP |2016 >

De uma maneira geral os resultados apurados foram ligeiramente superiores face aos resultados

apurados no exercício de 2013, ou seja podemos considerar que foram bons. O quadro lateral

evidencia os principais indicadores retirados desta segunda análise por comparação com o último

exercício realizado em 2013.

Em primeiro lugar verificou-se uma maior adesão dos interlocutores na resposta ao inquérito,

facto que se traduziu numa maior taxa de resposta. O nível de satisfação médio global para com

os serviços prestados pela Equipa SIADAP_1 foi, tenuemente, superior ao apurado no último

exercício (2013).

Em relação às dimensões de análise, e à semelhança do anterior exercício (realizado em 2013),

constatou-se que os respondentes valorizam mais as variáveis “Confiança no Serviço” e

“Empatia”, considerando os resultados apurados. Em 2013 a variável “Fiabilidade” tinha,

também, sido uma das mais valorizadas a impactar com a Satisfação Global.

A análise de regressão, a que nos propusemos novamente realizar, veio, novamente, reforçar a

perceção desta Equipa que as dimensões que necessitam de maior atenção, por parte deste

Gabinete, são a “Tangibilidade”, “Fiabilidade” e “Capacidade de Resposta”, face aos resultados

apurados neste segundo exercício. Porém, é necessário analisar cada uma daquelas dimensões

com os itens/scores que as compõem.

Exercício 2013

Taxa de resposta = 60%

Nível médio de Satisfação 
Global = 4,11 (escala 1 a 5 pts.)

Dimensões com maior impacte 
na Satisfação Global 

“Fiabilidade”,  “Confiança no 
Serviço” e “Empatia”

Exercício 2016

Taxa de resposta = 85%

Nível médio de Satisfação 
Global = 4,38 (escala 1 a 5 pts.)

Dimensões com maior impacte 
na Satisfação Global  “Confiança 

no Serviço” e “Empatia”

Fig. n. º 2 – Principais indicadores| Assessment 2013 e 2016
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METODOLOGIA

A metodologia adotada teve por base a escala de variáveis proposta pelo modelo ServPerf1. As

variáveis/scores selecionadas foram em número de doze. Na tabela lateral evidenciam-se as cinco

dimensões em estudo, e correspondente descrição, nas quais foram contempladas as

correspondentes variáveis de análise. Assim, o questionário assentou em doze questões, sendo uma

questão especifica destinada à avaliação direta sobre a satisfação dos inquiridos com os serviços

prestados pela Equipa do SIADAP_1, ou seja “p12. Satisfação Global”.

Foi utilizada uma escala percecional, do tipo Likert de 5 pts., em que 1 corresponde a “extremamente

insatisfeito” e 5 corresponde a “extremamente satisfeito”. Assumiu-se o valor 3 como o ponto médio

da escala. No final do questionário foi colocado um espaço para sugestões e ou propostas de melhoria

para que os respondentes pudessem registar os seus comentários.

Foi calculada a variabilidade nas respostas através de um ICI - índice de consistência interna ou Alfa de

Cronbach2 igual a α = 0,923. Os resultados foram analisados com base na aplicação SPSS Statistical

Analysis Software (v24) e folha de cálculo Microsoft Excel 2013.

Em virtude daquele valor apurado importa ter presente que o mesmo informa-nos sobre a

consistência interna de uma medida e ou instrumento (questionário), o qual resulta das correlações

entre os itens/scores. Este valor é muito útil no processo de construção de um questionário, pois

permite selecionar os itens que contribuem para uma boa consistência interna. O valor do α varia

entre 0 e 1, sendo considerado razoável acima de 0,7.

Tangibilidade

•Adequação dos meios e suportes utilizados na prestação do serviço bem

como na eficácia daqueles

Fiabilidade

•Capacidade de prestar o serviço de forma fiável, precisa, consistente e na

data certa

Capacidade de resposta

•Agilidade no atendimento, eficiência na resolução de problemas/prestação

do serviço; entendimento dos problemas e dificuldades e responder de

uma forma positiva

Confiança no Serviço

•Perceção de risco ou problemas na prestação do serviço; perceção que o

cliente tem da habilidade do serviço responder às suas necessidades

Empatia

•Capacidade de perceber as necessidades dos outros, atenção

personalizada, cortesia

1) Cronin, J. Joseph and Taylor, Steven A. (1992), “Measuring service quality: A re-examination and extension”, Journal of Marketing, Vol. 56, No.3, pp. 55-68

2) Maroco, João e Teresa Garcia-Marques (2006), Qual a fiabilidade do alfa de Cronbach? Questões antigas e soluções modernas?, Laboratório de Psicologia, 4(1): 65-90, ISPA)

Fig. n.º 2 – Dimensões ema análise e descrição
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METODOLOGIA (CONT.)

Os resultados foram apresentados por item/questão e, depois, por dimensão de análise,

comparativamente ao anterior exercício (2013). Os mesmos foram evidenciados e representados em

formato de gráfico, de acordo com um código de cores devidamente referenciado em legenda.

Segue-se, por último, uma análise de impacte por dimensão na Satisfação Global com recurso a uma

análise de regressão. O documento finaliza com uma conclusão sobre os principais resultados

apurados.

Conforme referimos as variáveis/scores adotadas para este inquérito foram operacionalizadas (por

questionário) tendo por base a metodologia ServPerf3. A referida metodologia utiliza as perceções do

“cliente” acerca do desempenho da organização (ou uma área de negócio ou suporte) para mensurar

a qualidade do serviço prestado, pois a qualidade percebida é conceptualizada como uma atitude, de

acordo com aquela metodologia.

Na tabela n.º 3 evidenciam-se as dimensões em estudo e a correspondência daquelas dimensões com

as scores/variáveis do questionário, conforme Anexo I.

3)   Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for measuring Consumer Perceptions of Service Quality, Journal of Retailing, 64 , pp. 12-40.

Tangibilidade Itens p1; p2; p3

Fiabilidade Itens p4; p5

Capacidade de 
resposta

Itens p6; p7

Confiança no 
Serviço

Itens p8; p9;

Empatia Itens p10; p11

Fig. n.º 4 – Correspondência entre dimensões vs vaziáveis/scores
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ANÁLISE DETALHADA – POR QUESTÃO

< GPP |2016 >

Adequação dos meios utilizados para a prestação do serviço (p. exe.: Documentos Técnicos disponíveis na página eletrónica do GPP; Comunicações divulgadas via
siadap1@gpp.pt; Reuniões presenciais com agendamento prévio) – p1

1 – Extremamente insatisfeito 2 - Insatisfeito 3 – Satisfeito 4 – Muito satisfeito 5 – Extremamente satisfeito

Comentários:
O nível de satisfação com os “meios utilizados para a prestação do serviço” obteve um grau de satisfação médio de 3,66 para um nível de

dispersão de σ=0,61. Em termos de percentagem verifica-se que 52% dos inquiridos consideram-se “muito satisfeitos” com os meios

utilizados por este Gabinete para a prestação dos serviços no âmbito do SIADAP 1. Porém, e em relação ao valor observado exercício de

2013 (3,72), registou-se uma variação percentual negativa de -1,74%.

(+)
5

(-)
3

Resposta mais positiva (Máx)

Resposta mais negativa (Min.)

3,66 

Evolução em 
relação ao 
exercício de 
2013

41%

52%

7%

Gráfico n.º 2 - Nível de satisfação com os meios 
utilizados para a prestação do serviço

4%
8%

18%

18%

56%

Gráfico n.º 1 - Nível de satisfação com os meios 
utilizados para a prestação do serviço

2013 2016

n = 18 n = 29
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Eficácia dos meios de contacto disponíveis (email, telefone, contacto presencial) – p2

Comentários:
Na questão sobre o nível de satisfação com a “eficácia dos meios de contacto disponíveis” os respondentes evidenciaram um grau de

satisfação de 4,17 para um nível de dispersão de σ=0,76. De acordo com o gráfico n.º 4 cerca de 41% dos inquiridos afirmaram estar muito

satisfeitos com os meios de contacto que este Gabinete dispõe para interagir com os diferentes interlocutores para a prestação dos

serviços relacionados com o SIADAP_1. Em relação ao valor observado exercício de 2013 (3,94), registou-se uma variação percentual

positiva de 5,90%.

(+)
5

(-)
3

Resposta mais positiva (Máx)

Resposta mais negativa (Min.)

4,17 

2013 2016

n = 18 n = 29

21%

41%

38%

Gráfico n.º 4 - Eficácia dos meios de contacto 
disponíveis

6%
6%

17%

32%

39%

Gráfico n.º 3 - Eficácia dos meios de contacto 
disponíveis

1 – Extremamente insatisfeito 2 - Insatisfeito 3 – Satisfeito 4 – Muito satisfeito 5 – Extremamente satisfeito

ANÁLISE DETALHADA – POR QUESTÃO

Evolução em 
relação ao 
exercício de 
2013
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Adequação dos suportes utilizados (papel, eletrónicos e outros) na prestação do serviço – p3

Comentários:
O terceiro item do questionário pretendia aferir a satisfação dos diferentes interlocutores com a “adequação dos suportes utilizados” na

prestação do serviço”. A satisfação média global situou-se nos 3,83 para um desvio padrão de σ=0,76. Em relação ao valor observado

exercício de 2013 (3,67), registou-se uma variação percentual positiva de 4,29%. Quando questionados sobre a adequação dos suportes

utilizados cerca de 41% dos respondentes afirmaram estar muito satisfeitos com os mesmos.

(+)
5

(-)
3

Resposta mais positiva (Máx)

Resposta mais negativa (Min.)

3,83 

2013 2016

n = 18 n = 29

38%

41%

21%

Gráfico n.º 6 - Adequação dos suportes utilizados

11%

28%

44%

17%

Gráfico n.º 5 - Adequação dos suportes utilizados

1 – Extremamente insatisfeito 2 - Insatisfeito 3 – Satisfeito 4 – Muito satisfeito 5 – Extremamente satisfeito

ANÁLISE DETALHADA – POR QUESTÃO

Evolução em 
relação ao 
exercício de 
2013
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Cumprimento dos prazos na prestação do serviço – p4

Comentários:
Em relação à questão relacionada com o “cumprimento dos prazos na prestação do serviço” o nível médio de satisfação situou-se nos 3,97

de acordo com a escala adotada para um desvio padrão de σ=0,73. Em relação a este aspeto temporal cerca de 48% do respondentes

afirmam estar muito satisfeitos. Em relação ao valor observado exercício de 2013 (4,00), registou-se uma variação percentual negativa de -

0,86%.

(+)
5

(-)
3

Resposta mais positiva (Máx)

Resposta mais negativa (Min.)

3,97 

2013 2016

n = 18 n = 29

28%

48%

24%

Gráfico n.º 8 - Cumprimento dos prazos na 
prestação do serviço 

28%

44%

28%

Gráfico n.º 7 - Cumprimento dos prazos na 
prestação do serviço 

1 – Extremamente insatisfeito 2 - Insatisfeito 3 – Satisfeito 4 – Muito satisfeito 5 – Extremamente satisfeito

ANÁLISE DETALHADA – POR QUESTÃO

Evolução em 
relação ao 
exercício de 
2013
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Tempo de resposta às solicitações/problemas – p5

Comentários:
A questão em causa pretendia aferir o nível de satisfação com o “tempo de resposta às solicitações/problemas”. De acordo com os

resultados apurados o nível de satisfação médio situou-se nos 4,34 para um grau de dispersão de σ=0,67. Verificou-se que, 45% dos

respondentes afirmam estar muito satisfeitos com o tempo de resposta à suas solicitações e problemas colocados a este Gabinete no

âmbito do serviço que o GPP presta em matéria de SIADAP_1. Em relação ao valor observado exercício de 2013 (4,06), registou-se uma

variação percentual positiva de 7,02%.

(+)
5

(-)
3

Resposta mais positiva (Máx)

Resposta mais negativa (Min.)

4,34 

2013 2016

n = 18 n = 29

10%

45%

45%

Gráfico n.º 10 - Satisfação com o tempo de resposta 
às solicitações/problemas

6%

22%

33%

39%

Gráfico n.º 9 – Satisfação com o tempo de resposta às 
solicitações/problemas

1 – Extremamente insatisfeito 2 - Insatisfeito 3 – Satisfeito 4 – Muito satisfeito 5 – Extremamente satisfeito

ANÁLISE DETALHADA – POR QUESTÃO

Evolução em 
relação ao 
exercício de 
2013
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Atenção e educação da Equipa de Avaliação (SIADAP_1) – p6

Comentários:
A questão em apreço pretendia aferir a satisfação com a “atenção e educação da Equipa de Avaliação (SIADAP_1)”. Em função dos

resultados apurados verificou-se um nível de satisfação médio de 4,62 para um desvio padrão de σ=0,49. Em termos de percentagem

constata-se que 62% dos respondentes afirma estar extremamente satisfeitos com a atenção e a educação evidenciada pelos elementos

que compõem a Equipa de Avaliação (SIADAP_1) deste Gabinete. Em relação ao valor observado exercício de 2013 (4,50), registou-se uma

variação percentual positiva de 2,68%.
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Resposta mais negativa (Min.)
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2013 2016

n = 18 n = 29

38%

62%

Gráfico n.º 12 - Satisfação com a atenção e 
educação da Equipa de Avaliação 

11%

28%

61%

Gráfico n.º 11 – Satisfação com a atenção e 
educação da Equipa de Avaliação 

1 – Extremamente insatisfeito 2 - Insatisfeito 3 – Satisfeito 4 – Muito satisfeito 5 – Extremamente satisfeito
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INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO

< GPP |2016 >

Disponibilidade da Equipa de Avaliação (SIADAP_1) para atender às solicitações – p7

Comentários:
No seguinte item do questionário pretendia-se aferir a satisfação com a “disponibilidade da Equipa de Avaliação (SIADAP_1) para atender

às solicitações”. De acordo com os resultados apurados a satisfação média foi de 4,59 com um desvio padrão de σ=0,70. O gráfico n.º 13

demonstra que cerca de 66% dos respondentes afirma estar extremamente satisfeito com a disponibilidade desmontada por aquela

equipa. Em relação ao valor observado no exercício de 2013 (4,39), registou-se uma variação percentual positiva de 4,47%.
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Gráfico n.º 14 - Satisfação com a disponibilidade da 
Equipa de Avaliação (SIADAP_1) para atender às 

solicitações
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Gráfico n.º 13 – Satisfação com a disponibilidade da 
Equipa de Avaliação (SIADAP_1) para atender às 

solicitações

1 – Extremamente insatisfeito 2 - Insatisfeito 3 – Satisfeito 4 – Muito satisfeito 5 – Extremamente satisfeito
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INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO

< GPP |2016 >

Compreensão dos problemas ou das questões apresentadas por parte da Equipa de Avaliação (SIADAP_1) – p8

1 – Extremamente insatisfeito 2 - Insatisfeito 3 – Satisfeito 4 – Muito satisfeito 5 – Extremamente satisfeito

Comentários:
Em relação à questão com relacionada com a “compreensão dos problemas ou das questões apresentadas por parte da Equipa de

Avaliação” registou-se um nível médio de satisfação de 4,31, considerando a escala adotada. O desvio padrão situou-se nos σ=0,54. Em

termos percentuais cerca de 62% dos respondentes afirmam estar muito satisfeitos com a compreensão demonstrada por parte da Equipa

de Avaliação aos problemas e ou questões colocados pelos serviços e organismos. Em relação ao valor observado no exercício de 2013

(4,22), registou-se uma variação percentual positiva de 2,14%.
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Gráfico n.º 16 - Satisfação com a capacidade de 
compreensão dos problemas ou das questões 

apresentadas por parte da Equipa de Avaliação

22%

34%

44%

Gráfico n.º 15 - Satisfação com a capacidade de 
compreensão dos problemas ou das questões 

apresentadas por parte da Equipa de Avaliação

ANÁLISE DETALHADA – POR QUESTÃO
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exercício de 
2013
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INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO

< GPP |2016 >

Precisão e objetividade das informações e dos esclarecimentos prestados pela Equipa de Avaliação (SIADAP_1) – p9

1 – Extremamente insatisfeito 2 - Insatisfeito 3 – Satisfeito 4 – Muito satisfeito 5 – Extremamente satisfeito

Comentários:
No item em apreço, ou seja na “precisão e objetividade das informações e dos esclarecimentos prestados pela Equipa de Avaliação” os

resultados apurados demostraram que 62% dos respondentes afirmam estar muito satisfeitos com a precisão das

informações/esclarecimentos prestados pela equipa em função das dúvidas/questões colocadas. O nível de satisfação médio ascendeu a

4,31, considerando a escala adotada e para um desvio padrão de σ=0,54. Em relação ao valor observado no exercício de 2013 (3,94),

registou-se uma variação percentual positiva de 9,40%.
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Gráfico n.º 18 - Precisão e objetividade das 
informações e dos esclarecimentos prestados 

pela Equipa de Avaliação
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Gráfico n.º 17 – Satisfação com a precisão e 
objetividade das informações e dos 

esclarecimentos prestados pela Equipa de 
Avaliação

Evolução em 
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exercício de 
2013
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< GPP |2016 >

Competência e responsabilidade demonstradas pela Equipa de Avaliação (SIADAP_1) – p10

1 – Extremamente insatisfeito 2 - Insatisfeito 3 – Satisfeito 4 – Muito satisfeito 5 – Extremamente satisfeito

Comentários:
No âmbito da questão relacionada com o nível de “competência e responsabilidade demonstradas pela Equipa de Avaliação” pretendia-

se apurar a satisfação dos interlocutores com a competência e responsabilidade da Equipa de Avaliação, face aos diferentes serviços em

virtude das matérias tratadas no âmbito daquele subsistema de avaliação. Os resultados apurados demonstraram um nível de satisfação

médio de 4,38 para uma dispersão correspondente de σ=0,49. De acordo com o gráfico n.º 20 verificou-se que cerca de 62% dos

respondentes afirmam estar muito satisfeitos com a competência e responsabilidade demonstrada pela Equipa de Avaliação. Em relação

ao valor observado no exercício de 2013 (4,28), registou-se uma variação percentual positiva de 2,32%.
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Gráfico n.º 19 - Satisfação com a competência e 
responsabilidade demonstradas pela Equipa de 

Avaliação
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Gráfico n.º 20 - Satisfação com a competência e 
responsabilidade demonstradas pela Equipa de 

Avaliação
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INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO

< GPP |2016 >

Capacidade de resposta a novas necessidades ou a situações de não conformidade – p11

1 – Extremamente insatisfeito 2 - Insatisfeito 3 – Satisfeito 4 – Muito satisfeito 5 – Extremamente satisfeito

Comentários:
O nível de satisfação com o item observado pretendia medir a “capacidade de resposta a novas necessidades ou a situações de não

conformidade”, demonstrada pela Equipa de Avaliação. Em virtude dos resultados apurados o nível de satisfação médio situou-se nos 4,21

para um desvio padrão de σ=0,68. As respostas recolhidas revelaram que 52% dos respondentes afirmam estar muito satisfeitos com o que

foi questionado nesta variável. Em relação ao valor observado no exercício de 2013 (3,83), registou-se uma variação percentual positiva de

9,84%
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Gráfico n.º 22 – Satisfação com a capacidade de 
resposta a novas necessidades ou a situações de não 

conformidade
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Gráfico n.º  21 – Satisfação com a capacidade de 
resposta a novas necessidades ou a situações de não 

conformidade
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INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO

SATISFAÇÃO GLOBAL DOS INQUIRIDOS – ANÁLISE COMPARATIVA (2016 VS 2013)

< GPP |2016 >

Satisfação Global com os serviços prestados pela Equipa de Avaliação (SIADAP_1) – p12

39% 39%

16%
6%

Gráfico n.º 23 - Nível de Satisfação Global

41%

55%

3%

Gráfico n.º 24 - Nível de Satisfação Global

2013 2016

n = 18 n = 29

Comentários:
Verifica-se que, o nível de satisfação médio com os serviços prestados pela Equipa de Avaliação (SIADAP_1) foi de 3,66 de acordo com a

escala adotada. O desvio-padrão situou-se nos σ=0,56. Face aos resultados de 2013 contata-se uma variação percentual positiva de 6%.

Contata-se, também, que 55% dos respondentes (n=29) afirmam estar “muito satisfeitos” com a atuação da Equipa de Avaliação.

Inversamente ao exercício realizado em 2013, nesta questão em concreto, bem como em todas as anteriores, os respondentes não

manifestaram níveis de insatisfação, ou seja nos posicionamentos nos níveis “1 - extramente insatisfeito” e “2 - insatisfeito” os resultados

foram nulos.

(+)
5

(-)
3

Resposta mais positiva (Máx)

Resposta mais negativa (Min.)

4,38 

Evolução em 
relação ao ano 
anterior

1 – Extremamente insatisfeito 2 - Insatisfeito 3 – Satisfeito 4 – Muito satisfeito 5 – Extremamente satisfeito



31

INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO

< GPP |2016 >

SATISFAÇÃO GLOBAL DOS INQUIRIDOS – ANÁLISE COMPARATIVA (2016 VS 2013)
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Gráfico n.º 25 – Comparação dos níveis médios de satisfação por questão| 2016 vs 2013

Ano 2016 Ano 2013

Comentários:
Verifica-se neste segundo exercício, à semelhança do inquérito de 2013, que em todos os itens/questões operacionalizadas nos dois questionário o nível médio de

satisfação situou-se acima do ponto médio da escala adotada (1 a 5 pts.). Os dados agora apurados revelaram, ainda, que exceto na resposta às questões “p1 - Adequação

dos meios utilizados para a prestação do serviço” e “p4 - Cumprimento dos prazos na prestação do serviço” os níveis de satisfação médios foram alvo de uma variação

positiva, conforme se evidencia no gráfico anterior.

1 – Extremamente insatisfeito 2 - Insatisfeito 3 – Satisfeito 4 – Muito satisfeito 5 – Extremamente satisfeito

Satisfação média por questão| 2016 vs 2013

Ponto médio 
da escala = 3 

n = 29
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< GPP |2016 >

SATISFAÇÃO GLOBAL DOS INQUIRIDOS – ANÁLISE COMPARATIVA (2016 VS 2013)

Comentários:

Convertendo os resultados da escala utilizada para valores percentuais, sistematizados nos cinco posicionamentos da escala de 5 pts. adotada, conclui-se que o nível de

Satisfação Global apurada, na correspondente questão especifica - p12 - foi de 41% para o nível “extremamente satisfeito” e 55% para o nível “muito satisfeito”.

Conforme referimos anteriormente não se registaram respostas paras os dois níveis inferiores da escala adotada.

1 – Extremamente insatisfeito 2 - Insatisfeito 3 – Satisfeito 4 – Muito satisfeito 5 – Extremamente satisfeito
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INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO

ANÁLISE DETALHADA – POR DIMENSÃO

< GPP |2016 >

Tangibilidade| “adequação dos meios e suportes utilizados na prestação do serviço bem como na eficácia daqueles”

3,66

4,17

3,83

3,72

3,94

3,67

p1. "adequação dos meios utilizados para a
prestação do serviço"

p2. "eficácia dos meios de contacto
disponíveis"

p3. "adequação dos suportes utilizados"

Gráfico n.º 27 - Tangibilidade| comparação 2016 vs 2013

2016 2013

Comentários:

Neste grupo de questões pretendeu-se avaliar a satisfação dos interlocutores com a

“adequação dos meios e suportes utilizados na prestação do serviço bem como na eficácia

daqueles”. O nível médio desta dimensão foi em 2016, e na perspetiva dos inquiridos, de

3,89. Em relação ao exercício de 2013 (nível médio de satisfação da dimensão = 3,78)

verificou-se variação positiva no âmbito deste dimensão de 2,91%.

A maior diferença registou-se, face às respostas rececionadas, no âmbito da questão sobre

a eficácia dos meios de contacto disponíveis, ou seja presencial, telefone e eletrónico.

Inversamente na variável/score relacionada com a adequação dos suportes utilizados na

prestação do serviço, nomeadamente o suporte papel e suporte eletrónico, verificou-se

uma menor avaliação por parte dos inquiridos face ao exercício de 2013, conforme gráfico

n.º 24.
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ANÁLISE DETALHADA – POR DIMENSÃO

< GPP |2016 >

Fiabilidade| “capacidade de prestar o serviço de forma fiável, precisa, consistente e na data certa”

3,97

4,34

4,00

4,06

p4. "cumprimento dos prazos na prestação do
serviço"

p5. "tempo de resposta às
solicitações/problemas"

Gráfico n.º 28 - Fiabilidade| comparação 2016 vs 2013

2016 2013

Comentários:

Neste grupo de questões pretendeu-se avaliar a satisfação dos interlocutores com a

“capacidade de prestar o serviço de forma fiável, precisa, consistente e na data certa”. O

nível médio desta dimensão foi em 2016, e na perspetiva dos inquiridos, de 4,16. Em

relação ao exercício de 2013 (nível médio de satisfação da dimensão = 4,03) verificou-se

variação positiva no âmbito deste dimensão de 3,23%.

A maior diferença registou-se, face às respostas rececionadas, no âmbito da questão

relacionada com o tempo de resposta às solicitações e ou problemas colocados pelos

diferentes interlocutores à Equipa de Avaliação. Em relação ao cumprimento dos prazos na

prestação do serviço registou-se uma ligeira diferença negativa face ao exercício de 2013,

conforme se pode verifica pela leitura no gráfico n.º 25.



36

INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO

ANÁLISE DETALHADA – POR DIMENSÃO

< GPP |2016 >

Capacidade de resposta| “agilidade no atendimento, eficiência na resolução de problemas/prestação do serviço; entendimento dos problemas e dificuldades e responder de uma
forma positiva”

4,62

4,59

4,50

4,39

p6. "atenção e educação da Equipa de Avaliação"

p7. "disponibilidade da Equipa de Avaliação para
atender às solicitações"

Gráfico n.º 29 - Capacidade de resposta| comparação 2016 vs 2013

2016 2013

Comentários:

Em relação às questões no âmbito desta dimensão de análise as mesmas pretendiam

avaliar a satisfação dos interlocutores com a “agilidade no atendimento, eficiência na

resolução de problemas/prestação do serviço; entendimento dos problemas e dificuldades e

responder de uma forma positiva”. O nível médio desta dimensão foi em 2016, e na

perspetiva dos inquiridos, de 4,60. Em relação ao exercício de 2013 (nível médio de

satisfação da dimensão = 4,44) verificou-se variação positiva no âmbito desta dimensão de

3,60%.

Em virtude das respostas rececionadas as duas questões adotadas para aferir esta

dimensão (capacidade de resposta) revelaram uma evolução positiva, conforme gráfico n.º

26. Porém, a maior diferença verificou-se ao nível da questão relacionada com a

disponibilidade da Equipa de Avaliação para atender às diferentes solicitações colocadas

pelos demais interlocutores.
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ANÁLISE DETALHADA – POR DIMENSÃO

< GPP |2016 >

Confiança no serviço| “perceção de risco ou problemas na prestação do serviço; perceção que o cliente tem da habilidade do serviço responder às suas necessidades”

4,31

4,31

4,22

3,94

p8. "compreensão dos problemas ou das
questões apresentadas por parte da Equipa de

Avaliação"

p9. "precisão e objetividade das informações e
dos esclarecimentos prestados pela Equipa de

Avaliação"

Gráfico n.º 30 - Confiança no serviço| comparação 2016 vs 2013

2016 2013

Comentários:

As duas questões relacionadas operacionalizadas no âmbito desta dimensão pretendiam

avaliar a satisfação dos interlocutores com a “perceção de risco ou problemas na prestação

do serviço; perceção que o cliente tem da habilidade do serviço responder às suas

necessidades”. O nível médio desta dimensão foi em 2016, e na perspetiva dos inquiridos,

de 4,31. Em relação ao exercício de 2013 (nível médio de satisfação da dimensão = 4,08)

verificou-se variação positiva no âmbito deste dimensão de 5,64%.

A maior diferença registou-se, face às respostas rececionadas, no âmbito da questão

relacionada com a precisão e objetividade das informações e dos esclarecimentos

prestados pela Equipa de Avaliação. Em relação à questão colocada aos inquiridos sobre a

compreensão dos problemas ou das questões apresentadas por parte da Equipa de

Avaliação, registou-se, também, uma variação positiva face aos exercício de 2013,

conforme se pode verificar pela leitura no gráfico n.º 25.
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ANÁLISE DETALHADA – POR DIMENSÃO

< GPP |2016 >

Empatia| “capacidade de perceber as necessidades dos outros, atenção personalizada, cortesia”

4,38

4,21

4,28

3,83

p10. "competência e responsabilidade
demonstradas pela Equipa de Avaliação"

p11. "capacidade de resposta a novas
necessidades ou a situações de não

conformidade"

Gráfico n.º 31 - Empatia| comparação 2016 vs 2013

2016 2013

Comentários:

Neste grupo de questões pretendeu-se avaliar a satisfação dos interlocutores com a

“capacidade de perceber as necessidades dos outros, atenção personalizada, cortesia”. O

nível médio desta dimensão foi em 2016, e na perspetiva dos inquiridos, de 4,29. Em

relação ao exercício de 2013 (nível médio de satisfação da dimensão = 4,06) verificou-se

variação positiva no âmbito deste dimensão de 5,67%.

A maior diferença registou-se, face às respostas rececionadas, no âmbito da questão

relacionada com a capacidade de resposta, por parte da Equipa de Avaliação, a novas

necessidades ou a situações de não conformidade. Em relação à questão colocada aos

inquiridos sobre a competência e responsabilidade demonstradas pela Equipa de

Avaliação, registou-se, também, uma variação positiva face aos exercício de 2013,

conforme se pode verifica pela leitura no gráfico n.º 25.
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SATISFAÇÃO GLOBAL – ANÁLISE DE IMPACTE

Conforme referimos na introdução deste relatório um dos objetivos deste segundo exercício a que nos

propusemos foi, comparativamente, realizar uma análise de impacte de cada uma das dimensões

revela, e face aos resultados apurados, na “p12. Satisfação Global”.

Esta análise é importante por duas razões, por um lado permite saber em quais das dimensões este

Gabinete foi mais eficaz, bem como eficiente, quanto à sua atuação no âmbito da seguinte

competência organizacional: “coordenar o sistema de planeamento do MAM, no âmbito do

Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública (SIADAP 1)” desde

o último exercício realizado em 2013, por outro possibilitar evidencia factual em quais das referidas

dimensões poderá aquele Gabinete, eventualmente, equacionar iniciativas de melhoria.

O processo referido no paragrafo anterior foi operacionalizado com recurso a uma análise de

regressão linear. Trata-se de um processo estatístico4, onde se procura encontrar um modelo linear

válido que permita explicar e fazer previsões para uma variável dependente (ou explicada), a partir de

duas ou mais variáveis independentes (ou explicativas). Assim, quisemos saber qual das dimensões de

análise, enquanto variáveis independentes (Vi), revestem maior nível de correlação (impacte) com a

Satisfação Global, sendo esta última aferida através de uma questão colocada na forma direta (p12 do

questionário) e operacionalizada na referida análise de regressão enquanto variável dependente (Vd).

4)     Maroco, João (2011), Análise Estatística com o SPSS Statistics, ReportNumber, Lisboa

Satisfação 
Global

Tangibilidade

Fiabilidade

Capacidade 
de resposta

Confiança no 
serviço

Empatia

Fig. n.º 5 – Modelo de análise de regressão
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SATISFAÇÃO GLOBAL – ANÁLISE DE IMPACTE

O modelo construído pretende, à semelhança do anterior exercício, retornar a aferir qual das

dimensões de análise influi maior impacte na Satisfação Global, face aos dados recolhidos nos

diferentes interlocutores dos serviços a quem este Gabinete presta apoio no âmbito do SIADAP_1. De

forma a operacionalizar o modelo de regressão foram construídos cinco índices a partir das variáveis

de medida (itens do questionário), as quais foram mensuradas através de uma escala percecional do

tipo Likert (1 a 5).

A seguinte tabela demonstra, de acordo com os dados recolhidos e com recurso ao apuramento da

consistência interna (Alfa de Cronbach5 |varia entre 0 e 1 ), a operacionalização das cinco dimensões

(índices) em variáveis independentes (Vi), face aos itens dos questionário que compõem as mesmas

(ver pág. 16), por forma a saber qual o nível de correlação com a variável dependente (Satisfação

Global, enquanto Vd). Apos cálculos efetuados verifica-se, assim, que todos os alfas estão acima dos

0,8, considerado aquele valor como referência para análises estatísticas e conforme output do SPSS

(v24).

Dimensão de analise
Índices

(variáveis 
independentes)

Alfa de Cronbach
(consistência do

subconjunto)

Tangibilidade Vi1_tang = p1; p2; p3 0,851

Fiabilidade Vi2_fiabi = p4; p5
0,827

Capacidade de 
resposta

Vi3_capresp = p6; p7 0,840

Confiança no Serviço Vi4_conf = p8; p9; 0,854

Empatia Vi5_emp = p10; p11 0,801

Fig. n.º 7 – Alfa de Cronbach dos índices/ variáveis independentes

5. Maroco, João e Teresa Garcia-Marques (2006), Qual a fiabilidade do alfa de Cronbach? Questões antigas e soluções modernas?, Laboratório de Psicologia, 4(1): 65-90, ISPA)

Fig. n.º 6 – Alfa de Cronbach| output SPSS (v24)
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Conforme já referimos, adotámos o método correlacional nesta análise a qual consiste em descrever,

identificar e medir o grau de associação entre duas ou mais variáveis quantificadas. Foi, conforme

referimos, utilizada a análise de regressão linear múltipla para modelar a relação entre as cinco

variáveis independentes (enquanto dimensões de análise| Tangibilidade; Fiabilidade; Capacidade de

resposta; Confiança no Serviço e Empatia) e a variável dependente (Satisfação Global). As variáveis

independentes entraram num único momento resultando assim em um modelo de análise (método

Enter). Antes de iniciararmos a análise é forçoso verificar se determinados pressupostos são

respeitados, primeiro quanto ao tipo de variáveis e segundo verificar se a variável resposta (variável

dependente, neste caso a “p12. Satisfação Global”) segue uma distribuição normal.

Em relação ao primeiro pressuposto verifica-se não existir qualquer impedimento, porque a variável

resposta ou dependente foi operacionalizada de forma quantitativa (escala de 1 a 5 pts.) e as variáveis

explicativas ou independentes podem assumir natureza quantitativa ou qualitativa. Em relação ao

segundo pressuposto, ou seja verificar se a variável de resposta ou dependente segue uma

distribuição normal é evidenciado através do teste de Kolmogorov-Smirnov6, conforme output do

SPSS.

6. Murteira, Bento (2005), Introdução à Estatística?, Escolar Editora, Lisboa

7. Arsham H., Kuiper's P-value as a Measuring Tool and Decision Procedure for the Goodness-of-fit Test, Journal of Applied Statistics, Vol. 15, No.3, 131-135, 1988.

Fig. n.º 8 – Teste Kolmogorov-Smirnova

Verifica-se, através da aplicação daquele teste, que a variável de resposta ou dependente não segue,

justamente, uma distribuição normal, facto que é comprovado pelo valor da significância (p-value7) ser

menor que 0,05 (5%), ou seja 0,000 é <0,05, conforme se pode constatar. Todavia, foi nossa intenção

avançar com a análise.

No modelo adotado para a análise de regressão utilizou-se o Método Enter ou seja todas as variáveis

entraram num só bloco, desta forma existe apenas somente um modelo de análise, conforme se

evidencia.

Fig. n.º 9 – Modelo de Regressão Linear
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Em relação à qualidade do modelo, conforme figura n.º 9 infra, obteve-se um R2 ajustado no valor de

0,824 o que significa que aquelas cinco variáveis independentes conseguem explicar uma variação na

variável dependente (Satisfação Global) de acordo com aquela magnitude, ou seja 82,4% de uma

variação na Satisfação Global é impactada por uma variação naquelas cinco variáveis independentes.

No que respeita à adequabilidade do modelo ser suscetível de poder explicar uma relação entre as

variáveis em estudo a mesma pode ser aferida através do quadro da ANOVA via teste F. Assim, foram

formuladas duas hipótese, nomeadamente:

H0 – o modelo de regressão linear não é adequado para explicar uma relação entre as

variáveis;

H1 - o modelo de regressão linear é adequado para explicar uma relação entre as variáveis;

Fig. n.º 10 – Qualidade do Modelo de Regressão Linear

Verifica-se, através da leitura ao quadro infra (fig. N.º 10), a obtenção de uma tabela com o teste

ANOVA, onde se evidencia uma estatística F=27,181 e uma significância (P-value) inferior a 0,001 isto

significa que o modelo estudado, em todas as variáveis, é bastante significativo, logo:

F (5, 23) = 27,181, p<0,001.

Considerando os valores apurados via teste F é seguro rejeitar a hipótese nula (H0) e aceitar a H1, pelo

que o modelo é suscetível de explicar uma relação entre as variáveis em análise, ou de outra forma

existe pelo menos uma vaiável independente com a capacidade de deter um efeito significativo sobre

a varável dependente (Satisfação Global).

Uma vez rejeitada a H0, e considerando que o modelo linear é significativo para explicar uma relação

entre as variáveis na população em estudo, pode-se afirmar que existe pelo menos uma variável

independente (Vi) com efeito considerável sobre a variável dependente (Satisfação Global).

Fig. n.º 11 – Adequabilidade do Modelo de Regressão Linear
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No seguinte quadro testou-se cada um dos coeficientes de regressão (βi) parciais, via teste t. Assim, a

equação do modelo (equação da recta de regressão) estimado é a seguinte, conforme quadro infra.

Y = - 0,132 - 0,014 (v1_tang) + 0,056 (v2_fiab) + 0,009 (v3_cap_resp) + 0,657 (v4_conf_serv) + 0,339 (v5_emp)

Fig. n.º 12 – Coeficientes de regressão parciais do modelo

Verifica-se, com recurso aos coeficientes de correlação de Pearson8 (fig. N.º 12) que existe correlação

positiva moderada entre as vaiáveis “p12 - satisfação global” e “Tangibilidade” (r=0,506; p<0,05). Em

relação à “Fiabilidade” e a “p12 - satisfação global” verifica-se, igualmente, uma correlação positiva

moderada (r=0,536; p<0,05). Entre as variáveis “p12 - satisfação global” e “Capacidade de Resposta”

verifica-se, também, uma correlação positiva moderada entre aquelas duas vaiáveis (r=0,529; p<0,05).

Por fim, em relação às vaiáveis “Confiança no Serviço” e “p12 - satisfação global” verifica-se um nível

de correlação positiva forte, ou seja (r=0,891; p<0,001) e (r=0,819; p<0,001), respetivamente, com a

“p12 - satisfação global”.

Constata-se, assim, que as vaiáveis “Confiança no Serviço” e “Empatia” são as que têm maior

suscetibilidade de influenciar (ou explicar) uma qualquer relação com a “p12 - satisfação global”, ou

seja são as duas que impactam mais na variável dependente, neste exercício operacionalizada em

“p12 – satisfação global”.

Quaisquer eventuais melhorias, em virtude dos resultados apurados, podem acontecer ao nível das

vaiáveis independentes “Tangibilidade”, “Fiabilidade” e “Capacidade de Resposta”, em virtude dos

resultados apurados neste modelo de regressão linear, uma vez que aquelas estão a impactar em

menor grau com a Satisfação Global.

Fig. n.º 13 – Mapa de correlações | p12 = Satisfação Global

8. Maroco, João (2011), Análise Estatística com o SPSS Statistics, ReportNumber, Lisboa
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Este segundo relatório pretendeu dar continuidade ao exercício realizado em 2013 e, à semelhança do

que tinha sido desenvolvido naquele ano, os resultados agora apurados foram analisados sob duas

perspetivas. Primeiro através de uma análise descritiva dos dados apurados por questão/item do

questionário e depois por dimensão de análise. Em segundo lugar, pela observação do impacte que

cada dimensão de análise, operacionalizadas em variáveis independentes, têm na Satisfação Global,

esta enquanto variável dependente, face aos resultados apurados em 2016.

Em relação ao primeiro objetivo, deste segundo exercício, constatou-se que o nível de Satisfação

Global com os serviços prestados pela Equipa de Siadaop_1 sofreu uma variação percentual positiva

na ordem dos 6,56%, ou seja de um nível médio apurado em 2013 na ordem dos 4,11 para 4,38 em

2016, face à escala percecional de 5 posicionamentos adotada.

Sobre o segundo objetivo desta segunda análise verificou-se que a dimensão “Confiança no Serviço” e

“Empatia” são, face aos resultados demonstrados, aquelas que estão mais diretamente relacionadas e

a impactar com a Satisfação Global, ou seja aquelas que os respondentes valorizam mais.

Por fim, salientamos, com bastante agrado, o clima de cooperação que tem sido desenvolvido entre

quem presta o serviço (neste caso a Equipa de Siadap_1) e o utilizador final, ou seja os diferentes

serviços através dos vários interlocutores.
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