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1. INTRODUÇÃO

A “Avaliação pelos utentes”, estabelecida no art.º 39º-A, assim como a “Avaliação da
qualidade e do impacte dos serviços prestados pelo serviço”, estipulado na al. f) do art.º
46º, ambos do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, na sua redação atual, são
importantes mecanismos de audição e participação dos cidadãos e instrumentos
indispensáveis de apoio à gestão.
Com efeito, o conhecimento da perceção e opinião que os cidadãos formam acerca dos
serviços a que recorrem, no âmbito da gestão da qualidade dos serviços públicos, é
uma ferramenta privilegiada e essencial para assegurar uma maior aproximação dos
serviços e organismos públicos aos cidadãos e fundamental na implementação da
qualidade na Administração Pública e nos serviços prestados.
Consciente da importância destes instrumentos no desempenho da sua atividade e na
melhoria do serviço prestado, a Câmara Municipal de Ílhavo decidiu proceder à
realização de Inquéritos de Satisfação com objetivo aferir a relação do Munícipe ao nível
dos serviços prestados, nomeadamente a satisfação com os serviços de atendimento
presencial e instalações do Gabinete de Atendimento Geral (G.A.G) e Espaço do
Cidadão (EdC).

.
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2. METODOLOGIA DO TRABALHO

Disponibilização do questionário nos balcões de atendimento durante o mês
de novembro, tendo sido recolhidos 141 questionários preenchidos no G.A.G.
e 40 no EdC.

Tratamento estatístico dos dados recolhidos com recurso a software
informático específico.

Análise dos dados recolhidos;
Elaboração de relatório final.
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3. CARATERIZAÇÃO DO INQUÉRITO

A avaliação do grau de satisfação dos Munícipes relativamente aos serviços de
atendimento presencial e instalações do G.A.G. e do EdC foi efetuada através de
modelo de inquérito por questionário, aplicado presencialmente e com caráter de
anonimato.
O Inquérito abarcava 14 questões que foram divididas em duas secções. A primeira com
questões relacionadas com o serviço e a qualidade do atendimento prestado:

Atendimento Presencial

1

2

3

4

5

Não
aplicável

1. Horário de atendimento
2. Tempo de espera
3. Eficácia no atendimento
4. Utilização de linguagem clara e simples
5. Identificação das necessidades do Cidadão
6. Encaminhamento do processo
7. Qualidade da informação prestada
8. Simpatia e educação no atendimento
9. Igualdade de tratamento
10. Ajuda no preenchimento de documentos

E a segunda secção, onde estavam as questões destinadas a avaliar a qualidade das
instalações:
Instalações

1

2

3

4

5

Não
aplicável

11. Acessibilidade
12. Qualidade e conforto
13. Limpeza e Higiene

Tratando-se de um questionário com questões de resposta fechada, no final foi
introduzido um espaço destinado aos comentários, observações e sugestões para que
os munícipes pudessem escrever o que achassem por conveniente.
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A medição do grau de satisfação foi feita com recurso a uma escala de pontos, variável
entre 1 – Nada Satisfeito – e 5 – Totalmente Satisfeito.
Para análise dos dados obtidos, as respostas dadas foram clarificadas de acordo com
dois grupos:



Insatisfação – Questões classificadas com 1 e 2



Satisfação – Questões classificadas com 3, 4 e 5
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4. ANÁLISE DOS DADOS

4.1.GABINETE DE ATENDIMENTO GERAL – G.A.G.
Foram recebidos e tratados os dados referentes a 141 questionários, o que configura
uma representatividade da amostra de cerca de 12% da média de atendimentos
mensais realizados pelo serviço.

4.1.1. Caracterização da População Inquirida
Nos gráficos seguintes são apresentados, em termos percentuais, os dados alusivos à
Caracterização da População Inquirida - Residência; Idade, Habilitações Literárias e
Motivo da Visita

A este inquérito responderam na sua grande maioria cidadãos residentes no concelho
de Ílhavo, mais precisamente na freguesia de S. Salvador (31,6%) e Gafanha da Nazaré
(28,6%),

tal

como

se

pode

RESIDÊNCIA

observar no gráfico.
35%

Analisados os dados recolhidos
constata-se

ainda

que,

nos

balcões do G.AG. é também
atendido um número elevado de
cidadãos

não

residentes

31,6%

30%

28,6%

27,1%

25%
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co

0%
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concelho de Ílhavo.
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O gráfico seguinte ilustra, em termos percentuais, o perfil etário dos cidadãos que
responderam ao inquérito e que

IDADE
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50%
40%
30%
20%
10%
0%

recorrem aos serviços prestados pelo
G.A.G..

50,4%
34,9%

7,8%

Verifica-se que a maior percentagem
7%

18 a 30 anos 31 a 50 anos 51 a 70 anos mais de 70
anos

(50,4%) se encontra na faixa etária
entre os 31 e os 50 anos, logo
seguidos pelos cidadãos que têm
entre 51 a 70 anos, com 34,9%.
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Quanto ao grau académico, constata-se que cerca de 53% dos inquiridos possui nível
alto de escolaridade, sendo titulares de licenciatura, seguidos pelos detentores do
ensino secundário completo (30, 8%). Os cidadãos com nível habitacional equivalente
ao 3º ciclo representam apenas10,8% do universo da amostra recolhida.

HABILITAÇÕES
60%

53%

50%
40%

30,8%

30%
20%
10%

4,6%

10,8%

0%
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12º Ano

Licenciatura

Relativamente ao motivo da visita, 66,9% da população inquirida refere que na base
da sua deslocação ao G.A.G. está a necessidade da prestação de serviços que se
inserem na área de Urbanismo, seguidos pelos relacionados com as Taxas e Licenças
e Fiscalização, conforme ilustrado no gráfico infra.
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4.1.2. Avaliação do serviço

Quanto à qualidade do serviço prestado, foi solicitado aos Munícipes que se
pronunciassem em relação ao “Horário de Atendimento” e ao “Tempo de Espera” para
serem atendidos.

Cerca de 69% dos inquiridos mostra-se
“Totalmente Satisfeito” com o “Horário de
Atendimento” praticado no G.A.G., 20%
“Muito Satisfeito” e 6% “Satisfeito”. Apenas
5% revela algum nível de insatisfação.

Já no que diz respeito ao “Tempo de
Espera”, 67% dos Munícipes revela estar
“Totalmente

Satisfeito”,

22%

“Muito

Satisfeito” e 7%, “Satisfeito”. Só 4% dos
inquiridos

demostra

algum

nível

de

insatisfação relativamente ao tempo que
aguardaram para ser atendidos.

A análise dos valores apurados permite verificar o elevado grau de satisfação dos
Munícipes relativamente ao serviço e que ficou patente nos comentários que fizeram
questão de deixar no questionário:

Obrigado pelo vosso serviço!
Parabéns!
Tudo óptimo. Atendimento Excelente!
13

Apesar dos níveis de satisfação apurados nestes indicadores serem francamente
positivos, alguns dos Munícipes que se mostram insatisfeitos formularam as seguintes
sugestões:

Alargar o horário de atendimento, pelo menos até às 17 horas.
Reforço do atendimento quando estão 10 utentes à espera e duas
funcionárias.
Afetação de mais funcionários na hora de almoço e em férias.
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4.1.3. Avaliação dos Atendedores

A avaliação da qualidade do atendimento prestado no G.AG. foi realizada através de 8
indicadores.
Após o processamento das respostas dadas, constata-se que o nível de Satisfação
Global com a qualidade do atendimento prestado no G.A.G é muito elevado situandose nos 99%. Com efeito, a maioria dos Munícipes considera-se “Totalmente Satisfeito”,
verificando-se que o nível de insatisfação com o trabalho realizado pela Equipe de
Atendimento da C.M.I. é praticamente inexistente.
Os gráficos infra ilustram, em termos percentuais, a avaliação feita pelos Munícipes,
destacando-se o indicador relativo à “Identificação das necessidades” do cidadão, pela
inexistência total de munícipes insatisfeitos.

15

A “Simpatia e Educação” dos Atendedores, a “Igualdade de Tratamento” dada e a “Ajuda
no “Preenchimento de “Documentos” prestada, são as características mais valorizadas
nos Atendedores pelos inquiridos, com níveis de satisfação total acima dos 90%.

Alguns dos Munícipes fizeram questão de registar a sua satisfação através de
comentários que deixaram nos questionários e que a seguir se transcrevem:

Atendimento muito bom. Obrigado.
Muito satisfeito por todo o atendimento e informação.
Após vários anos no estrangeiro fui surpreendido com a eficácia no
tratamento do meu assunto. Muito Obrigada. A funcionária Isabel foi muito
simpática, profissional e eficiente.
16

É a segunda vez que visito este local e fui sempre muito bem atendido e as
instalações são ótimas.
Tudo ótimo. Atendimento Excelente.
Ótimo atendimento.
Excelente equipa de atendimento, com ênfase para o Sr. Pedro Mota, Srª.
Isabel Morgado e equipe de águas, incansáveis a apoiar e esclarecer e
sempre com um sorriso na cara. Invulgar na Administração Pública.
Muito satisfeito com o atendimento efetuado pela Srª. Isabel Morgado.
Muito bem atendida pela Vossa colaboradora Isabel Morgado,…
Muito simpáticos e funcional.
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4.2. ESPAÇO DO CIDADÃO – EdC

Foram recebidos e tratados os dados referentes a 40 questionários, o que configura
uma representatividade da amostra aproximadamente 10% da média de atendimentos
mensais realizados pelo EdC.

4.2.1. Caracterização da População Inquirida
A este inquérito responderam na sua grande maioria cidadãos residentes no concelho
de Ílhavo, mais precisamente na freguesia de S. Salvador (47%).
Analisados

os

dados

RESIDÊNCIA

recolhidos, verifica-se ainda
que, apesar a freguesia da

50%

Gafanha da Nazaré dispor de

40%

um EdC a funcionar uma vez

30%

por semana, à segunda-feira,

20%

uma grande percentagem de

10%

cidadãos residentes naquela

0%

47%

S. Salvador

freguesia recorre também aos

24%

18%

Gaf. da
Nazaré

5%

5%

Gaf. da
Encarnação

Gaf. do
Carmo

Outra

serviços do EdC prestados no
Edifício da Câmara.

O gráfico ao infra, ilustra em termos percentuais, o perfil etário dos cidadãos que
responderam ao inquérito e utilizam os serviços do EdC.
A maior percentagem de cidadãos

IDADE
50%

39%

40%

(44%) encontra-se na faixa etária

44%

entre os 51 e os 70 anos, logo
seguidos pelos que têm entre 31 a

30%
17%

20%
10%
0%

50 anos, com 39%.

0%
18 a 30 anos 31 a 50 anos 51 a 70 anos mais de 70
anos
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Quanto ao grau académico constata-se que, o perfil dos cidadãos que recorrem ao
EdC é muito semelhante aos do G.A.G. Com efeito, cerca de 53% dos inquiridos possui
nível alto de escolaridade, sendo titulares de licenciatura, seguidos pelos detentores do
ensino secundário completo (30, 8%). Os cidadãos com nível habitacional equivalente
ao 3º ciclo representam apenas 10,8% do universo da amostra recolhida.
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4.2.2. Avaliação do serviço

A qualidade do serviço prestado foi avaliada através de dois indicadores: “Horário de
Atendimento” praticado EdC e “Tempo de Espera” para o atendimento.

Cerca

66,6%

dos

inquiridos

mostra-se

“Totalmente Satisfeito” com o “Horário de
Atendimento”

praticado,

30,8%

“Muito

Satisfeito” e 6% “Satisfeito”.

Já em relação ao “Tempo de Espera”, 75% dos
Munícipes revela estar “Totalmente Satisfeito” e
22,5% “Muito Satisfeito”. Apenas 2,5% dos
inquiridos
relativamente

mostra
ao

alguma
tempo

que

insatisfação
tiveram

de

aguardar para serem atendidos.

O elevado grau de satisfação dos Munícipes relativamente a este serviço ficou
igualmente patente nos comentários que deixaram no questionário:

Continuem assim, estão no bom caminho.
A qualidade do serviço é muito boa.
21

Apesar dos resultados obtidos não revelarem qualquer insatisfação relativamente ao
“Horário de Funcionamento”, alguns Munícipes deixaram registados os seguintes
comentários:

Considero importante a abertura deste serviço no período das 12h às 13h.
Falta de pessoal para cobrir o horário de almoço.

Relativamente a esta questão, é importante referir que o horário de funcionamento do
EdC estipulado e publicitado no site oficial da CMI é das 9h às 16h, em horário
contínuo. No entanto, devido à insuficiência de recursos humanos o serviço vêse obrigado a encerrar entre as 12 e as 13h, para que o trabalhador possa efetuar
a pausa de almoço.
Salienta-se ainda o facto de, o encerramento do serviço no período de almoço ter já sido
objeto de reclamação no Livro de Reclamações, no decorrer de 2019.
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4.2.3. Avaliação dos Atendedores

A avaliação da qualidade do atendimento prestado no EdC foi realizada através de 8
indicadores.
Após o processamento das respostas dadas, constata-se com agrado, que não existe
qualquer nível de insatisfação com atendimento efetuado no EdC e que nível de
Satisfação Global situa-se nos 100% sendo que, uma maioria significativa dos
Munícipes se considera “Totalmente satisfeito”.
Os gráficos infra ilustram em termos percentuais a avaliação feita pelos Munícipes,
destacando-se em todos eles, os elevados níveis de satisfação.
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A “Simpatia e Educação” dos Atendedores, e a “Ajuda no Preenchimento de
Documentos” prestada, são as características mais valorizadas pelos inquiridos.

Também em relação ao EdC, os Munícipes fizeram questão de registar a sua satisfação
através de comentários que deixaram nos questionários e que a seguir se transcrevem:
Excelente atendimento no Espaço Cidadão.
Continuar com esta qualidade de serviço e atendimento.
Continuem assim, estão no bom caminho.
A qualidade do serviço é muito boa.
Para manter esta qualidade.
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4.3. INSTALAÇÕES

O último grupo de questões teve como objetivo medir o grau de satisfação dos nossos
utilizadores relativamente às instalações: “Acessibilidades”, “Qualidade e Conforto” e
“Higiene e Limpeza” do espaço. A análise apresentada integra o G.A.G. e o EdC, uma
vez que o funcionamento destes serviços se efetua no mesmo espaço físico.
Relativamente às “Acessibilidades” a maioria dos inquiridos (69,5%) considera-se
“Totalmente Satisfeito” sendo que, 24% estão “Muito satisfeitos” e 5,5%, “Satisfeitos.

Apesar do grau total de satisfação com acessibilidades ser francamente positivo, houve
uma percentagem mínima de inquiridos (1,2%) que se mostrou insatisfeita quanto a esta
questão e formulou os seguintes comentários e sugestões:

Por favor, exigir o funcionamento do elevador no parque de estacionamento.
Piso de acesso ao edifício da Câmara é escorregadio.
No estacionamento em frente do edifício existem 11 lugares de táxis que
nunca estão ocupados. 2/3 dos lugares seria suficiente e os restantes para
os cidadãos.
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No que diz respeito “Qualidade e Conforto” do espaço, os Munícipes estão globalmente
satisfeitos, com 68,2% dos Inquiridos a considerar-se “Totalmente Satisfeito”, 22,6%
“Muito Satisfeito” e 5% “Satisfeito”.

Contudo, também relativamente a esta questão, verificou-se que existe uma
percentagem muito reduzida de inquiridos insatisfeitos (1,5%), que fizeram questão de
identificar o motivo da sua insatisfação nos inquéritos e que a seguir se transcrevem:

Aquecimento no Inverno.
A porta está avariada o que prejudica o ambiente interior.
Porta aberta que faz corrente de ar.
Ambiente Frio.

Esclarece-se que a insatisfação manifestada está diretamente relacionada com a
temperatura ambiente que, durante a realização deste inquérito, se encontrou
condicionada pela deficiência do funcionamento da porta automática existente no
espaço de atendimento. A avaria foi prontamente sinalizada aos nossos serviços,
encontrando-se atualmente reparada.
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Ao nível da “Limpeza e Higiene”, do espaço, 74,5% dos inquiridos está “Totalmente
Satisfeito”, 16,9% ”Muito Satisfeito” e 7,9% “Satisfeito”.
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4.4. SUGESTÕES E COMENTÁRIOS
Uma das análises interessantes, do ponto de vista estratégico do Município, é
proporcionada pelas sugestões mencionadas nos Inquéritos de Satisfação, onde é
possível identificar quais as áreas de atuação prioritária, visando a melhoria da
Qualidade e a Satisfação dos Munícipes. No que diz respeito a este campo, foi obtido
um total de 13 sugestões, e 27 comentários.

4.4.1.1. Sugestões – Propostas de melhoria - G.A.G.
Urbanismo
O urbanismo devia ter balcão próprio. A ajuda no preenchimento de
requerimentos devia ser para os prioritários.
Os técnicos (engenheiros e arquitetos) deviam ter prioridade quando vêm tratar
de assuntos de trabalho.
Não faz sentido o formato de entrega e cobrança de projetos de licenciamento
de obras. Deve ser revisto. Podem criar uma taxa fixa para cada procedimento,
taxa esta que poderá ser ou não deduzida na licença. O formato atual é
constrangedor - 1º é moroso, 2º não é adequado, 3º transtorna o trabalho dos
gabinetes/técnicos.

Horário de funcionamento e afetação de pessoal
Alargar o horário de atendimento, pelo menos até às 17 horas.
Reforço do atendimento quando estão 10 utentes à espera e duas funcionárias.
Afetação de mais funcionários na hora de almoço e em férias.

Instalações e Acessibilidades
Aquecimento no Inverno.
Por favor, exigir o funcionamento do elevador no parque de estacionamento.
No estacionamento em frente do edifício existem 11 lugares de táxis que nunca
estão ocupados. 2/3 dos lugares seria suficiente e os restantes para os cidadãos.

Outros
Louvor com aumento de ordenado.
Aumento de ordenado aos funcionários.
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4.4.1.2. Sugestões – Propostas de melhoria – EdC
Aumentar a oferta de serviços
Considero importante a abertura deste serviço no período das 12h às 13h.

4.4.2.1. Comentários – G.A.G.
Pela positiva:
Atendimento muito bom. Obrigado!
Obrigado pelo vosso serviço!
Muito satisfeito por todo o atendimento e informação.
Após vários anos no estrangeiro fui surpreendido com a eficácia no tratamento
do meu assunto. Muito Obrigada. A funcionária Isabel foi muito simpática,
profissional e eficiente.
Parabéns!
É a segunda vez que visito este local e fui sempre muito bem atendido e as
instalações são ótimas.
Tudo ótimo. Atendimento Excelente.
Ótimo atendimento!
Excelente equipe de atendimento, com ênfase para o Sr. Pedro Mota, Srª.
Isabel Morgado e equipe de águas, incansáveis a apoiar e esclarecer e sempre
com um sorriso na cara. Invulgar na Administração Pública.
Muito satisfeito com o atendimento efetuado pela Srª. Isabel Morgado.
Muito bem atendida pela Vossa colaboradora Isabel Morgado,…
Muito simpáticos e funcional.

Pela negativa:
Por vezes os processos são muito demorados.
Demora na obtenção/ entrega de documentos.
Tempo de espera demasiado elevado.
Façam este inquérito sobre os serviços técnicos (demora dos processos) e
vão ver o péssimo resultado.
A porta está avariada o que prejudica o ambiente interior.
Piso de acesso ao edifício da câmara é escorregadio.
Porta aberta que faz corrente de ar.
Ambiente Frio.
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4.4.2.1. Comentários – EdC
Pela positiva:
Continuar com esta qualidade de serviço e atendimento.
Continuem assim, estão no bom caminho.
A qualidade do serviço é muito boa.
Excelente atendimento no Espaço Cidadão.
Para manter esta qualidade.

Pela negativa:
Falta de pessoal para cobrir o horário de almoço.
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5. CONCLUSÕES

A análise dos resultados obtidos permite concluir que globalmente, o nível de
satisfação dos inquiridos relativamente aos serviços prestados no G.A.G. e no EdC é
bastante elevado e que as situações de insatisfação são escassas.
Com efeito, o nível de Satisfação Global com a qualidade do atendimento prestado é
situa-se nos 99% para o G.A.G e nos 100% no EdC.
A “Simpatia e Educação” dos Atendedores, a “Identificação das Necessidades do
Cidadão” no decorrer do atendimento, a “Ajuda no Preenchimento dos Documentos” e
a “Qualidade da Informação” prestada, são algumas das questões mais valorizadas
pelos Inquiridos.
Estes inquéritos foram desenvolvidos à luz de uma abordagem de melhoria contínua.
Apesar dos resultados se revelarem bastante satisfatórios existem algumas situações
que, embora sem grande expressão ao nível da amostra total, merecem uma análise
aprofundada das causas por parte dos serviços e responsáveis por forma a gerar um
esforço de melhoria.
Os reduzidos níveis de insatisfação, registam-se em relação ao funcionamento do
Serviço, mais concretamente em relação ao “Horário de Funcionamento” (4.3%), ao
“Tempo de Espera” no G.A.G (3,7%) e no EdC (2,5%) e em relação às “Instalações”
onde também foi identificado um número reduzido de Munícipes insatisfeitos, mais
precisamente em relação às “Acessibilidades” (1,2%).
Por último, um importante indicador de desempenho do índice de satisfação –
admitindo-se que os Munícipes insatisfeitos têm tendência a apresentar mais
reclamações que aqueles que estão satisfeitos – são as reclamações, e, nesta matéria
é importante referir que, em 2019, no Sistema de Elogios, Sugestões e Reclamações
(S.E.S.R.) apenas foi registada uma reclamação relativa ao Atendimento, feita no Livro
de Reclamações, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, relacionada com
o encerramento do EdC durante o horário de funcionamento estipulado.
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6. RECOMENDAÇÕES

Considerando a análise apresentada e as conclusões obtidas na realização destes
Inquéritos de Satisfação, recomenda-se:

1º. Divulgação do presente relatório pela estrutura orgânica da Autarquia;
2º. Análise dos serviços relativamente à pertinência e viabilidade das Sugestões –
Propostas de Melhoria apresentadas e dos Comentários efetuados pelos
Munícipes;
3º. Correção do Horário de Funcionamento do EdC, no site ofical da Autarquia;
4º. Publicitação do presente relatório ou do resultado da avaliação da qualidade do
serviço prestado, nos termos do n.º 2 do art.º 39-A, do Decreto Lei n.º 135/99,
de 22 de abril, na sua redação atual (“A avaliação dada pelos utentes é objeto
de publicitação nos respetivos portais e sítios na Internet bem como nos locais
de atendimento ao público, de forma visível”).
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