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Glossário 
 

 

⊢ APBAD (Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas) 

⊢ APDIS (Associação Portuguesa de Documentação e Informação) 

⊢ CAF (Common Assessment Framework) 

⊢ CCNA (Integrated and comprehensive coverage of networking topics) 

⊢ ESC (European Stroke Conference) 

⊢ FORGEP (Programa de Formação em Gestão Pública) 

⊢ INA (Instituto Nacional de Administração) 

⊢ POPH (Programa Operacional de Potencial Humano) 

⊢ QUAR (Quadro de Avaliação e Responsabilização) 

⊢ RELACRE (Associação de Laboratórios Acreditados de Portugal) 

⊢ SPUL (Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa) 
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Introdução 
 

O presente relatório tem por objectivo analisar a execução das acções de formação 

profissional, realizadas pelos colaboradores não docentes da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa (FMUL). Este constitui-se como ferramenta de avaliação e registo 

do impacto da formação profissional na FMUL. 

O presente documento integra o sumário executivo da gestão da formação profissional 

no ano de 2012 e os resultados da avaliação da formação realizada em 2012. 

A sua elaboração teve por base, dados de gestão da formação, do Núcleo de Recursos 

Humanos do Departamento de Gestão Administrativa (DGA). Os resultados da avaliação 

efectuada por inquérito por questionário, implementado pela Equipa Multidisciplinar de 

Avaliação Interna e Garantia de Qualidade (AIGQ). 

Este projecto de periodicidade anual, incrementa a participação colaborativa das 

unidades no desenvolvimento interno das linhas orientadoras de gestão e avaliação da 

formação na FMUL 
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Sumário executivo – Formação Profissional na FMUL 2012 
 

Caracterização da formação e dos formandos 

 

A análise da formação desenvolvida, derivou de dados institucionais de gestão da 

formação. Foram considerados os domínios de formação, baseados na seguinte 

nomenclatura: 
 

- Assuntos jurídicos/Legislação 

- Comunicação organizacional 

- Gestão administrativa e secretariado 

- Gestão financeira e contabilidade 

- Gestão pública 

- Gestão recursos humanos 

- Informática e tecnologias de informação 

- Línguas estrangeiras 

- Qualidade 

- Técnicas laboratoriais 

- Gestão do ensino superior 

- Socorrismo 

- Bilioteca 

 
Dados globais da gestão da formação na FMUL em 2012 
 

- 101 participantes em acções de formação realizadas, 52 participações (52%) 

relativas a acções não financiadas e 49 (48%) relativas a acções financiadas. 
 

- 85 (84%) formandos do género Feminino, 16 (16%) formandos do género Masculino, 
 

- 52% das acções de formação frequentadas, pertencem ao domínio de “Gestão 

administrativa e secretariado”. 
 

- O investimento total em formação, foi de 9.822,46 € (investimento médio de 58,46€ 

por colaborador da FMUL n=168; Investimento médio de 97,25€ por participante em 

2012 n=101). 
 

- Realizaram-se 2407 horas de formação, 962 (40%) horas não financiadas e 1445 

(60%) horas financiadas. 
 

- A média de horas de formação por colaborador (FMUL), foi de 14 horas (n=168). 
 

- A média de horas de formação por participante (2012), foi de 24 horas (n=101). 
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Quadro 1 - Acções de formação, por entidade formadora, domínio de formação,  

designação e n.º de colaboradores envolvidos 
 

Entidade 
Formadora 

Domínio de  
formação 

Designação da  
Acção de Formação 

N.º de 
colaboradores 

envolvidos 

GLOBAL 
(n=46) 

Gestão 
Administrativa e 

Secretariado 

Gestão de arquivo 
Gestão de eventos  
Gestão de reclamações e conflitos com 
clientes/fornecedores 

16 
16 
14 

SPUL 
(n=26) 

Gestão pública 

Balanced Scorecard 
QUAR 
Benchmarking 
Código dos Contratos Públicos na perspectiva 
dos dirigentes 

5 
3 
2 
2 

Gestão ensino 
superior 

Ensino superior no contexto da UE 3 

Informática e 
tecnologias da 

informação 

Excel Folha de cálculo 
Metodologias implementação SGQ 

2 
1 

Comunicação 
Organizacional 

Comunicação interpessoal e assertividade 2 

Gestão 
Administrativa e 

Secretariado 

Gestão de projectos para Assistentes Técnicos 
e Operacionais 

2 

Socorrismo 
Primeiros socorros – Tipos de acidentes e 
formas de actuação 

2 

Gestão financeira e 
contabilidade 

Gestão de tesouraria integrada 1 

Gestão 
Administrativa e 

Secretariado 
Gestão e organização de arquivos - Base 1 

RELACRE 
(n=10) 

Técnicas 
laboratoriais 

Segurança e saúde em laboratórios 10 

INA 
(n=6) 

Informática e 
tecnologias da 

informação 

CCNA Wireless 
CCNA WAN 

1 
1 

Gestão 
Administrativa e 

Secretariado 

Formação inicial geral 
Regimes de mobilidade função pública 

1 
1 

Qualidade 
Avaliar e melhorar o desempenho da 
organização com a CAF 

1 

Gestão Pública FORGEP 1 

APBAD 
(n=4) 

Biblioteca 
11.º Congresso BAD 
Seminários repositórios internacionais 

2 
2 

(…) 
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(…) 

Entidade 
Formadora 

Domínio de  
formação 

Designação da  
Acção de Formação 

N.º de 
colaboradores 

envolvidos 

APDIS 
(n=4) 

Biblioteca X Jornadas APDIS 4 

UL 
(n=2) 

Gestão do Ensino 
Superior 

Seminário Rankings Ensino Superior 1 

Biblioteca Publishing scientific 1 

BLANES 
(n=1) 

Gestão de 
Recursos Humanos 

Como criar um plano de formação e gerir 
formação obrigatória 

1 

ESC 
(n=1) 

Técnicas 
laboratoriais 

European stroke conference 1 

TOTAL 101 

 

 

Quadro 2 – Total de colaboradores por domínio de formação 

 

Domínio de formação 
Total de 

colaboradores 
% 

Gestão Administrativa e Secretariado  52 51,5 

Gestão Pública  13 12,9 

Técnicas laboratoriais 11 10,9 

Biblioteca 9 8,9 

Informática e Tecnologias de Informação 4 4,0 

Gestão do Ensino Superior 4 4,0 

Comunicação organizacional 2 2,0 

Gestão de Recursos Humanos 2 2,0 

Socorrismo 2 2,0 

Gestão financeira e Contabilidade 1 1,0 

Qualidade 1 1,0 

TOTAL 101  
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Custos e horas associadas às acções de formação 

 

 

Figura 1 – Custo médio e média de horas, por formando – Por entidade formadora 
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OBS: Nos casos onde está representado apenas 1 colaborador, a “média” corresponde ao valor absoluto 

 

Através da análise do custo médio e média de horas por formando, associadas à entidade 

formadora, verificamos que: 

A acção de formação “European Stroke Conference” (ESC) regista um valor médio mais 

elevado, tendo apenas um participante. 

Destacam-se também as acções de formação da responsabilidade dos SPUL que 

permitiram a 26 colaboradores da FMUL, um valor médio de aproximadamente 20 horas 

de formação sem qualquer custo. 

As acções de formação que decorreram no INA apresentam um custo médio elevado, 

mas também uma média de horas muito elevada por colaborador (inclui a frequência de 

um colaborador em FORGEP) 
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Figura 2 – Custo médio e média de horas, por formando – Por domínio de formação 
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Através da análise do custo médio e média de horas por formando, associadas ao 

domínio de formação frequentada, verificamos que: 

Do ponto de vista dos custos, o domínio de formação Gestão Pública apresenta custos 

médios elevados relativamente à média global. 

Destaca-se um amplo espectro de domínios de formação frequentados por colaboradores 

da FMUL, sem qualquer custo. Estas acções de formação apresentam quase na 

generalidade os maiores valores médios de acções frequentadas. Assinala-se no entanto 

que nestes casos, o n.º de colaboradores é bastante mais reduzido relativamente às 

acções de formação com custos para a FMUL. 

Realça-se que 52 colaboradores beneficiaram em média de 24 horas de formação no 

domínio Gestão Administrativa e Secretariado. 
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Figura 3 – Custo médio e média de horas, por formando – Por carreira profissional 
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Através da análise do custo médio e média de horas por formando, associadas à carreira 

profissional dos formandos, verificamos que: 

As carreiras profissionais Assistente operacional e Técnico de Informática, beneficiaram 

da maior média de horas de formação sem custos associados para a FMUL, ainda que 

esta realidade seja aplicada a um pequeno número de colaboradores (n=4). 

Destaca-se que as carreiras profissionais Técnico Superior e Técnico Diagnóstico e 

Terapêutica são aquelas que também apresentam um maior custo médio por acção de 

formação frequentada. 

Assinala-se ainda que 3 colaboradores da carreira de Coordenador Técnico, beneficiaram 

de um valor médio de 34 horas de formação, com reduzidos custos. 
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Figura 4 – Custo médio e média de horas, por formando – Por área na estrutura da FMUL 
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Através da análise do custo médio e média de horas por formando, associadas à área 

que ocupam na estrutura da FMUL, verificamos que: 

Existe um equilíbrio quanto ao número médio de horas custos de formação no caso dos 

Serviços de gestão Central e Assessorias institucionais. No entanto o número de 

colaboradores envolvidos é muito diferente (54 no caso dos Serviços de Gestão Central e 

14 no caso das Assessorias Institucionais). 

Os Serviços Descentralizados apresentam uma média de horas de formação puco 

distante das outras áreas na estrutura da FMUL, no entanto, apresentam 

comparativamente um elevado valor médio de custos de formação. 
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Resultados da avaliação da Formação Profissional em 2012 
 

A avaliação das acções de formação efectuou-se através de inquérito por questionário. 

Foi dirigido aos colaboradores não docentes da FMUL, que participaram em acções de 

formação em 2012. O questionário foi aplicado via online e esteve disponível durante o 

ano de 2012. Foram realizados envios periódicos com o link para resposta ao inquérito, 

no final de cada acção de formação frequentada. 

Foram avaliadas 46 acções de formação, que correspondem a 46% do total das acções 

de formação realizadas em 2012 (n=101). 

Os dados explorados neste relatório compreendem a análise estatística univariada. A 

análise da informação tem como suporte o programa estatístico de interpretação de 

dados SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

 

 

 

1. Caracterização dos inquiridos 

 

⊢ Género: 85% pertencem ao género Feminino; 

⊢ Categoria Profissional: 92% pertencem às categorias de Técnico Superior (46%) e 

Assistente Técnico (46%); 

⊢ Idade: Média de idade de 40 anos. A idade mínima encontrada foi de 25 anos e a 

   máxima de 54 anos; 

⊢ Horário de formação: 100% frequentaram em horário laboral; 

⊢ Tipologia de formação: 100% frequentaram em formato presencial; 

⊢ Horas de formação: 27 horas foi a duração média das acções frequentadas; 

⊢ Motivação: 54% inscreveram-se por iniciativa própria e 44% inscreveram-se por 

sugestão do superior hierárquico. 
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2. Grau de satisfação 
 

 

Nos quadros seguintes apresenta-se o grau de satisfação dos formandos, por acção de 

formação, de acordo com os indicadores considerados. 

Assinala-se com Like ( ) todas as avaliações superiores a 50% no ponto de escala 

“muito satisfeito”. 

 

 

Quanto aos parâmetros avaliados, é evidente o elevado grau de satisfação dos 

formandos, concentrando a sua pontuação a nível de “Satisfeito” e “Muito Satisfeito”. 

Destaca-se a classificação positiva da Pertinência e Actualidade dos conteúdos das acções 

de formação. 

Apenas o parâmetro Adequação do n.º de horas, é classificado a um nível menos 
positivo. 
 

 

2.1 Pertinência dos conteúdos 
 

Curso 

Avaliação  

Insatisfeito 
Pouco 

Satisfeito 
Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

 

Balanced scorecard [n=5] - - 60% 40%  

Benchmarking [n=2] - - - 100%  

Comunicação pessoal e assertividade [n=2] - - - 100%  

Ensino superior no contexto da EU [n=2] - - 100% -  

FORGEP [n=1] - - - 100%  

Gestão de arquivo [n=8] - - 62,5% 37,5%  

Organização de eventos nacionais e internacionais 
[n=10] 

- - 30% 70%  

Gestão de projectos [n=1] - - - 100%  

Gestão de reclamações e conflitos com clientes e 
fornecedores [n=9] 

- - 55,6% 44,4%  

Metodologias de implementação de SGQ [n=1] - - - 100%  

Primeiros socorros – Tipos de acidentes e formas de 
actuação [n=2] 

- - - 100%  

QUAR – Orçamento e estratégia [n=2] - - 50% 50%  

Regimes de mobilidade na função pública – Aplicação 
prática [n=1] 

- - - 100%  
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2.2 Actualidade dos conteúdos 
 

Curso 

Avaliação  

Insatisfeito 
Pouco 

Satisfeito 
Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

 

Balanced scorecard [n=5] - - 60% 40%  

Benchmarking [n=2] - - - 100%  

Comunicação pessoal e assertividade [n=2] - - - 100%  

Ensino superior no contexto da EU [n=2] - - 100% -  

FORGEP [n=1] - - - 100%  

Gestão de arquivo [n=8] - - 62,5% 37,5%  

Organização de eventos nacionais e internacionais 
[n=10] 

- - 20% 80%  

Gestão de projectos [n=1] - - - 100%  

Gestão de reclamações e conflitos com clientes e 
fornecedores [n=9] 

- - 44,4% 55,6%  

Metodologias de implementação de SGQ [n=1] - - - 100%  

Primeiros socorros – Tipos de acidentes e formas de 
actuação [n=2] 

- - - 100%  

QUAR – Orçamento e estratégia [n=2] - - 50% 50%  

Regimes de mobilidade na função pública – Aplicação 
prática [n=1] 

- - - 100%  

 
 
2.3 Adequação do número de horas 
 

Curso 

Avaliação  

Insatisfeito 
Pouco 

Satisfeito 
Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

 

Balanced scorecard [n=5] - 40% 40% 20%  

Benchmarking [n=2] - - 50% 50%  

Comunicação pessoal e assertividade [n=2] - 100% - -  

Ensino superior no contexto da EU [n=2] - - 100% -  

FORGEP [n=1] - 100% - -  

Gestão de arquivo [n=8] - 12,5% 87,5% -  

Organização de eventos nacionais e internacionais 
[n=10] 

10% 50% 40% -  

Gestão de projectos [n=1] - - 100% -  

Gestão de reclamações e conflitos com clientes e 
fornecedores [n=9] 

11,1% 11,1% 44,4% 33,3%  

Metodologias de implementação de SGQ [n=1] - - 100% -  

Primeiros socorros – Tipos de acidentes e formas de 
actuação [n=2] 

- - - 100%  

QUAR – Orçamento e estratégia [n=2] - - 100% -  

Regimes de mobilidade na função pública – Aplicação 
prática [n=1] 

- - 100% -  
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2.4 Horário de realização 
 

Curso 

Avaliação  

Insatisfeito 
Pouco 

Satisfeito 
Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

 

Balanced scorecard [n=5]   60% 40%  

Benchmarking [n=2]   50% 50%  

Comunicação pessoal e assertividade [n=2]   50% 50%  

Ensino superior no contexto da EU [n=2]   100%   

FORGEP [n=1]   100%   

Gestão de arquivo [n=8]  25% 62,5% 12,5%  

Organização de eventos nacionais e internacionais 
[n=10] 

10% 10% 70% 10%  

Gestão de projectos [n=1]    100%  

Gestão de reclamações e conflitos com clientes e 
fornecedores [n=9] 

 11% 44,4% 44,4%  

Metodologias de implementação de SGQ [n=1]    100%  

Primeiros socorros – Tipos de acidentes e formas de 
actuação [n=2] 

   100%  

QUAR – Orçamento e estratégia [n=2]   100%   

Regimes de mobilidade na função pública – Aplicação 
prática [n=1] 

  100%   

 
2.5 Componente prática 
 

Curso 

Avaliação  

Insatisfeito 
Pouco 

Satisfeito 
Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

 

Balanced scorecard [n=5] - - 60% 40%  

Benchmarking [n=2] - - - 100%  

Comunicação pessoal e assertividade [n=2] - - 50% 50%  

Ensino superior no contexto da EU [n=2] - - 100% -  

FORGEP [n=1] - 100% - -  

Gestão de arquivo [n=8] - 12,5% 75% 12,5%  

Organização de eventos nacionais e internacionais 
[n=10] 

- 10% 30% 60%  

Gestão de projectos [n=1] - - 100% -  

Gestão de reclamações e conflitos com clientes e 
fornecedores [n=9] 

- - 44,4% 55,6%  

Metodologias de implementação de SGQ [n=1] - - - 100%  

Primeiros socorros – Tipos de acidentes e formas de 
actuação [n=2] 

- - - 100%  

QUAR – Orçamento e estratégia [n=2] - - 50% 50%  

Regimes de mobilidade na função pública – Aplicação 
prática [n=1] 

- - - 100%  
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2.6 Trabalho de grupo 
 

Curso 

Avaliação  

Insatisfeito 
Pouco 

Satisfeito 
Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

 

Balanced scorecard [n=5] - - 60% 40%  

Benchmarking [n=2] - - - 100%  

Comunicação pessoal e assertividade [n=2] - - - 100%  

Ensino superior no contexto da EU [n=2] - - 50% 50%  

FORGEP [n=1] - - 100% -  

Gestão de arquivo [n=8] - - 71,4% 28,6%  

Organização de eventos nacionais e internacionais 
[n=10] 

- - 70% 30%  

Gestão de projectos [n=1] - - 100% -  

Gestão de reclamações e conflitos com clientes e 
fornecedores [n=9] 

- - 22,2% 77,8%  

Metodologias de implementação de SGQ [n=1] - - - 100%  

Primeiros socorros – Tipos de acidentes e formas de 
actuação [n=2] 

- - - 100%  

QUAR – Orçamento e estratégia [n=2] - - 50% 50%  

Regimes de mobilidade na função pública – Aplicação 
prática [n=1] 

- - - -  

 
 
 
 
 
3 Formação do tipo e-learning 
 
Não foram avaliadas acções de formação profissional do tipo e-learning. 
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4 Organização 
 
 
Quanto à organização das acções de formação, é também notório o elevado nível de 

satisfação.  

Destaca-se no entanto as apreciações positivas ao nível do Cumprimento do programa, 

Apoio prestado pelo secretariado e Cumprimento do horário. 

 
 
4.1 Condições da sala 
 

Curso 

Avaliação  

Insatisfeito 
Pouco 

Satisfeito 
Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

 

Balanced scorecard [n=5] - - 40% 60%  

Benchmarking [n=2] - - - 100%  

Comunicação pessoal e assertividade [n=2] - - 100% -  

Ensino superior no contexto da EU [n=2] - - 100% -  

FORGEP [n=1] - - 100% -  

Gestão de arquivo [n=8] - 12,5% 87,5% -  

Organização de eventos nacionais e internacionais 
[n=10] 

- 30% 70% -  

Gestão de projectos [n=1] - - 100% -  

Gestão de reclamações e conflitos com clientes e 
fornecedores [n=9] 

- - 100% -  

Metodologias de implementação de SGQ [n=1] - - 100% -  

Primeiros socorros – Tipos de acidentes e formas de 
actuação [n=2] 

- - 50% 50%  

QUAR – Orçamento e estratégia [n=2] - - 100% -  

Regimes de mobilidade na função pública – Aplicação 
prática [n=1] 

- - 100% -  
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4.2 Documentação fornecida 
 

Curso 

Avaliação  

Insatisfeito 
Pouco 

Satisfeito 
Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

 

Balanced scorecard [n=5] - 40% 20% 40%  

Benchmarking [n=2] - - - 100%  

Comunicação pessoal e assertividade [n=2] - 50% 50% -  

Ensino superior no contexto da EU [n=2] - - 100% -  

FORGEP [n=1] - - 100% -  

Gestão de arquivo [n=8] - - 87,5% 12,5%  

Organização de eventos nacionais e internacionais 
[n=10] 

- 10% 40% 50%  

Gestão de projectos [n=1] - - - 100%  

Gestão de reclamações e conflitos com clientes e 
fornecedores [n=9] 

- - 22,2% 77,8%  

Metodologias de implementação de SGQ [n=1] - - - 100%  

Primeiros socorros – Tipos de acidentes e formas de 
actuação [n=2] 

- - 50% 50%  

QUAR – Orçamento e estratégia [n=2] - - 50% 50%  

Regimes de mobilidade na função pública – Aplicação 
prática [n=1] 

- - 100% -  

 
4.3 Cumprimento do programa 
 

Curso 

Avaliação  

Insatisfeito 
Pouco 

Satisfeito 
Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

 

Balanced scorecard [n=5] - - 50% 50%  

Benchmarking [n=2] - - - 100%  

Comunicação pessoal e assertividade [n=2] - - 50% 50%  

Ensino superior no contexto da EU [n=2] - - 100% -  

FORGEP [n=1] - - 100% -  

Gestão de arquivo [n=8] - - 100% -  

Organização de eventos nacionais e internacionais 
[n=10] 

- - 40% 60%  

Gestão de projectos [n=1] - - - 100%  

Gestão de reclamações e conflitos com clientes e 
fornecedores [n=9] 

- - 22,2% 77,8%  

Metodologias de implementação de SGQ [n=1] - - - 100%  

Primeiros socorros – Tipos de acidentes e formas de 
actuação [n=2] 

- - - 100%  

QUAR – Orçamento e estratégia [n=2] - - 50% 50%  

Regimes de mobilidade na função pública – Aplicação 
prática [n=1] 

- - 100% -  
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4.4 Apoio prestado pelo secretariado 
 

Curso 

Avaliação  

Insatisfeito 
Pouco 

Satisfeito 
Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

 

Balanced scorecard [n=5] - - 40% 60%  

Benchmarking [n=2] - - - 100%  

Comunicação pessoal e assertividade [n=2] - - 50% 50%  

Ensino superior no contexto da EU [n=2] - - 100% -  

FORGEP [n=1] - - - 100%  

Gestão de arquivo [n=8] - - 87,5% 12,5%  

Organização de eventos nacionais e internacionais 
[n=10] 

- - 66,6% 33,4%  

Gestão de projectos [n=1] - - - 100%  

Gestão de reclamações e conflitos com clientes e 
fornecedores [n=9] 

- - 71,4% 28,6%  

Metodologias de implementação de SGQ [n=1] - - - 100%  

Primeiros socorros – Tipos de acidentes e formas de 
actuação [n=2] 

- - - 100%  

QUAR – Orçamento e estratégia [n=2] - - 50% 50%  

Regimes de mobilidade na função pública – Aplicação 
prática [n=1] 

- - 100% -  

 
4.5 Cumprimento do horário 
 

Curso 

Avaliação  

Insatisfeito 
Pouco 

Satisfeito 
Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

 

Balanced scorecard [n=5] - - 20% 80%  

Benchmarking [n=2] - - - 100%  

Comunicação pessoal e assertividade [n=2] - - - 100%  

Ensino superior no contexto da EU [n=2] - - 100% -  

FORGEP [n=1] - - - 100%  

Gestão de arquivo [n=8] - - 100% -  

Organização de eventos nacionais e internacionais 
[n=10] 

- - 40% 60%  

Gestão de projectos [n=1] - - - 100%  

Gestão de reclamações e conflitos com clientes e 
fornecedores [n=9] 

- - 44,4% 55,6%  

Metodologias de implementação de SGQ [n=1] - - - 100%  

Primeiros socorros – Tipos de acidentes e formas de 
actuação [n=2] 

- - - 100%  

QUAR – Orçamento e estratégia [n=2] - - 50% 50%  

Regimes de mobilidade na função pública – Aplicação 
prática [n=1] 

- - 100% -  
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5 Desempenho dos formadores 
 
 
Quanto ao desempenho dos formadores, é também notório o elevado nível de satisfação, 

na generalidade dos indicadores de avaliação. 

 
 
5.1 Cumprimento programa 
 

Curso 

Avaliação  

Insatisfeito 
Pouco 

Satisfeito 
Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

 

Balanced scorecard [n=5] - - 40% 60%  

Benchmarking [n=2] - - - 100%  

Comunicação pessoal e assertividade [n=2] - - - 100%  

Ensino superior no contexto da EU [n=2] - - 100% -  

FORGEP [n=1] - - 100% -  

Gestão de arquivo [n=8] - - 100% -  

Organização de eventos nacionais e internacionais 
[n=10] 

- - 30% 70%  

Gestão de projectos [n=1] - - - 100%  

Gestão de reclamações e conflitos com clientes e 
fornecedores [n=9] 

- - 22,2% 77,8%  

Metodologias de implementação de SGQ [n=1] - - - 100%  

Primeiros socorros – Tipos de acidentes e formas de 
actuação [n=2] 

- - - 100%  

QUAR – Orçamento e estratégia [n=2] - - 50% 50%  

Regimes de mobilidade na função pública – Aplicação 
prática [n=1] 

- - - 100%  
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5.2 Conhecimento sobre as matérias 
 

Curso 

Avaliação  

Insatisfeito 
Pouco 

Satisfeito 
Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

 

Balanced scorecard [n=5] - - 20% 80%  

Benchmarking [n=2] - - - 100%  

Comunicação pessoal e assertividade [n=2] - - - 100%  

Ensino superior no contexto da EU [n=2] - - 100% -  

FORGEP [n=1] - - 100% -  

Gestão de arquivo [n=8] - - 12,5% 87,5%  

Organização de eventos nacionais e internacionais 
[n=10] 

- - - 100%  

Gestão de projectos [n=1] - - - 100%  

Gestão de reclamações e conflitos com clientes e 
fornecedores [n=9] 

- - 11,1% 88,9%  

Metodologias de implementação de SGQ [n=1] - - - 100%  

Primeiros socorros – Tipos de acidentes e formas de 
actuação [n=2] 

- - - 100%  

QUAR – Orçamento e estratégia [n=2] - - 50% 50%  

Regimes de mobilidade na função pública – Aplicação 
prática [n=1] 

- - - 100%  

 
5.3 Comunicação/linguagem perceptível 
 

Curso 

Avaliação  

Insatisfeito 
Pouco 

Satisfeito 
Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

 

Balanced scorecard [n=5] - - 40% 60%  

Benchmarking [n=2] - - - 100%  

Comunicação pessoal e assertividade [n=2] - - - 100%  

Ensino superior no contexto da EU [n=2] - - 50% 50%  

FORGEP [n=1] - - 100% -  

Gestão de arquivo [n=8] - - 12,5% 87,5%  

Organização de eventos nacionais e internacionais 
[n=10] 

- - - 100%  

Gestão de projectos [n=1] - - - 100%  

Gestão de reclamações e conflitos com clientes e 
fornecedores [n=9] 

- - 11,1% 88,9%  

Metodologias de implementação de SGQ [n=1] - - - 100%  

Primeiros socorros – Tipos de acidentes e formas de 
actuação [n=2] 

- - - 100%  

QUAR – Orçamento e estratégia [n=2] - - 50% 50%  

Regimes de mobilidade na função pública – Aplicação 
prática [n=1] 

- - 100% -  
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5.4 Ritmo de trabalho exigido 
 

Curso 

Avaliação  

Insatisfeito 
Pouco 

Satisfeito 
Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

 

Balanced scorecard [n=5] - - 80% 20%  

Benchmarking [n=2] - - - 100%  

Comunicação pessoal e assertividade [n=2] - - - 100%  

Ensino superior no contexto da EU [n=2] - - 100% -  

FORGEP [n=1] - - 100% -  

Gestão de arquivo [n=8] - - 50% 50%  

Organização de eventos nacionais e internacionais 
[n=10] 

- - 40% 60%  

Gestão de projectos [n=1] - - - 100%  

Gestão de reclamações e conflitos com clientes e 
fornecedores [n=9] 

- - 22,2% 77,8%  

Metodologias de implementação de SGQ [n=1] - - - 100%  

Primeiros socorros – Tipos de acidentes e formas de 
actuação [n=2] 

- - - 100%  

QUAR – Orçamento e estratégia [n=2] - - 50% 50%  

Regimes de mobilidade na função pública – Aplicação 
prática [n=1] 

- - 100% -  

 
5.5 Método pedagógico utilizado 
 

Curso 

Avaliação  

Insatisfeito 
Pouco 

Satisfeito 
Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

 

Balanced scorecard [n=5] - - 60% 40%  

Benchmarking [n=2] - - - 100%  

Comunicação pessoal e assertividade [n=2] - - - 100%  

Ensino superior no contexto da EU [n=2] - - 100% -  

FORGEP [n=1] - 100% - -  

Gestão de arquivo [n=8] - - 75% 25%  

Organização de eventos nacionais e internacionais 
[n=10] 

- - 30% 70%  

Gestão de projectos [n=1] - - - 100%  

Gestão de reclamações e conflitos com clientes e 
fornecedores [n=9] 

- - 22,2% 77,8%  

Metodologias de implementação de SGQ [n=1] - - - 100%  

Primeiros socorros – Tipos de acidentes e formas de 
actuação [n=2] 

- - - 100%  

QUAR – Orçamento e estratégia [n=2] - - 50% 50%  

Regimes de mobilidade na função pública – Aplicação 
prática [n=1] 

- - 100% -  
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5.6 Debate promovido durante as sessões 
 

Curso 

Avaliação  

Insatisfeito 
Pouco 

Satisfeito 
Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

 

Balanced scorecard [n=5] - 20% 20% 60%  

Benchmarking [n=2] - - - 100%  

Comunicação pessoal e assertividade [n=2] - - - 100%  

Ensino superior no contexto da EU [n=2] - - - 100%  

FORGEP [n=1] - 100% - -  

Gestão de arquivo [n=8] - 75% 25% -  

Organização de eventos nacionais e internacionais 
[n=10] 

- - - 100%  

Gestão de projectos [n=1] - - - 100%  

Gestão de reclamações e conflitos com clientes e 
fornecedores [n=9] 

- - 11,1% 88,9%  

Metodologias de implementação de SGQ [n=1] - - - 100%  

Primeiros socorros – Tipos de acidentes e formas de 
actuação [n=2] 

- - - 100%  

QUAR – Orçamento e estratégia [n=2] - - 50% 50%  

Regimes de mobilidade na função pública – Aplicação 
prática [n=1] 

- - - 100%  

 
5.7 Assiduidade e pontualidade 
 

Curso 

Avaliação  

Insatisfeito 
Pouco 

Satisfeito 
Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

 

Balanced scorecard [n=5] - - 20% 80%  

Benchmarking [n=2] - - - 100%  

Comunicação pessoal e assertividade [n=2] - - - 100%  

Ensino superior no contexto da EU [n=2] - - 50% 50%  

FORGEP [n=1] - - 100% -  

Gestão de arquivo [n=8] - - 62,5% 37,5%  

Organização de eventos nacionais e internacionais 
[n=10] 

- - - 100%  

Gestão de projectos [n=1] - - - 100%  

Gestão de reclamações e conflitos com clientes e 
fornecedores [n=9] 

- - 11,1% 88,9%  

Metodologias de implementação de SGQ [n=1] - - - 100%  

Primeiros socorros – Tipos de acidentes e formas de 
actuação [n=2] 

- - - 100%  

QUAR – Orçamento e estratégia [n=2] - - 50% 50%  

Regimes de mobilidade na função pública – Aplicação 
prática [n=1] 

- - 100% -  
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6 Auto-avaliação 

 
 
É registado um elevado nível de concordância, por parte dos formandos ao serem 

questionados se para a acção de formação frequentada, é importante a execução dos 

trabalhos/tarefas solicitadas. 

Quanto à importância de existir uma preparação prévia para frequência da acção de 

formação, existe uma maior dispersão de respostas relativamente à concordância e à não 

concordância. 

 
 
6.1.É importante a preparação prévia? 
 

Curso 

Avaliação  

Discordo 
totalmente 

Discordo 
em parte 

Concordo 
em parte 

Concordo 
totalmente 

 

Balanced scorecard [n=5] - 20% 60% 20%  

Benchmarking [n=2] - 100% - -  

Comunicação pessoal e assertividade [n=2] - - 100% -  

Ensino superior no contexto da EU [n=2] - - 100% -  

FORGEP [n=1] - 100% - -  

Gestão de arquivo [n=8] 12,5% 12,5% 50% 25%  

Organização de eventos nacionais e internacionais 
[n=10] 

- 22,2% 55,6% 22,2%  

Gestão de projectos [n=1] - 100% - -  

Gestão de reclamações e conflitos com clientes e 
fornecedores [n=9] 

11,1% 11,1% 33,3% 44,4%  

Metodologias de implementação de SGQ [n=1] 100% - - -  

Primeiros socorros – Tipos de acidentes e formas de 
actuação [n=2] 

50% - 50% -  

QUAR – Orçamento e estratégia [n=2] - 50% 50% -  

Regimes de mobilidade na função pública – Aplicação 
prática [n=1] 

- - - 100%  
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6.2 É importante a execução trabalhos/tarefas solicitadas? 
 

Curso 

Avaliação  

Discordo 
totalmente 

Discordo 
em parte 

Concordo 
em parte 

Concordo 
totalmente 

 

Balanced scorecard [n=5] - - - 100%  

Benchmarking [n=2] - - - 100%  

Comunicação pessoal e assertividade [n=2] - - - 100%  

Ensino superior no contexto da EU [n=2] - - - 100%  

FORGEP [n=1] - - - 100%  

Gestão de arquivo [n=8] - - 37,5% 62,5%  

Organização de eventos nacionais e internacionais 
[n=10] 

- - 22,2% 77,8%  

Gestão de projectos [n=1] - - - 100%  

Gestão de reclamações e conflitos com clientes e 
fornecedores [n=9] 

- - 11,1% 88,9%  

Metodologias de implementação de SGQ [n=1] - - - 100%  

Primeiros socorros – Tipos de acidentes e formas de 
actuação [n=2] 

- - - 100%  

QUAR – Orçamento e estratégia [n=2] - - 100% -  

Regimes de mobilidade na função pública – Aplicação 
prática [n=1] 

- - - 100%  
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7 Ganhos 
 
 
Os resultados alcançados através da frequência das acções de formação, sugerem que 

estas contribuíram para o desenvolvimento e aprendizagem dos profissionais que as 

frequentaram. 

 
 
7.1 Contribuiu para a resolução problemas 
 

Curso 

Avaliação  

Discordo 
totalmente 

Discordo 
em parte 

Concordo 
em parte 

Concordo 
totalmente 

 

Balanced scorecard [n=5] - - 80% 20%  

Benchmarking [n=2] 50% - - 50%  

Comunicação pessoal e assertividade [n=2] - - 50% 50%  

Ensino superior no contexto da EU [n=2] - 50% 50% -  

FORGEP [n=1] - - 100% -  

Gestão de arquivo [n=8] - - 100% -  

Organização de eventos nacionais e internacionais 
[n=10] 

- - 50% 50%  

Gestão de projectos [n=1] - - 100% -  

Gestão de reclamações e conflitos com clientes e 
fornecedores [n=9] 

- - 55,6% 44,4%  

Metodologias de implementação de SGQ [n=1] - - 100% -  

Primeiros socorros – Tipos de acidentes e formas de 
actuação [n=2] 

- - - 100%  

QUAR – Orçamento e estratégia [n=2] - - 50% 50%  

Regimes de mobilidade na função pública – Aplicação 
prática [n=1] 

- - 100% -  
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7.2 Permitiu melhorar o desempenho 
 

Curso 

Avaliação  

Discordo 
totalmente 

Discordo 
em parte 

Concordo 
em parte 

Concordo 
totalmente 

 

Balanced scorecard [n=5] - - 80% 20%  

Benchmarking [n=2] 50% - - 50%  

Comunicação pessoal e assertividade [n=2] - - 50% 50%  

Ensino superior no contexto da EU [n=2] - 50% 50% -  

FORGEP [n=1] - - 100% -  

Gestão de arquivo [n=8] - - 87,5% 12,5%  

Organização de eventos nacionais e internacionais 
[n=10] 

- - 40% 60%  

Gestão de projectos [n=1] - - 100% -  

Gestão de reclamações e conflitos com clientes e 
fornecedores [n=9] 

- - 33,3% 66,7%  

Metodologias de implementação de SGQ [n=1] - - - 100%  

Primeiros socorros – Tipos de acidentes e formas de 
actuação [n=2] 

- - - 100%  

QUAR – Orçamento e estratégia [n=2] - - 50% 50%  

Regimes de mobilidade na função pública – Aplicação 
prática [n=1] 

- - 100% -  

 
7.3 A aplicação conhecimentos é imediata 
 

Curso 

Avaliação  

Discordo 
totalmente 

Discordo 
em parte 

Concordo 
em parte 

Concordo 
totalmente 

 

Balanced scorecard [n=5] - 40% 40% 20%  

Benchmarking [n=2] 50% - 50% -  

Comunicação pessoal e assertividade [n=2] - - - 100%  

Ensino superior no contexto da EU [n=2] - - 100% -  

FORGEP [n=1] - - 100% -  

Gestão de arquivo [n=8] - 37,5% 50% 12,5%  

Organização de eventos nacionais e internacionais 
[n=10] 

- 10% 60% 30%  

Gestão de projectos [n=1] - - 100% -  

Gestão de reclamações e conflitos com clientes e 
fornecedores [n=9] 

- 11,1% 44,4% 44,4%  

Metodologias de implementação de SGQ [n=1] - - 100% -  

Primeiros socorros – Tipos de acidentes e formas de 
actuação [n=2] 

- - - 100%  

QUAR – Orçamento e estratégia [n=2] - - 50% 50%  

Regimes de mobilidade na função pública – Aplicação 
prática [n=1] 

- - 100% -  
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8 Recomendação de futuras acções de formação 
 
 
Verifica-se que todos os formandos recomendavam a acção de formação a um colega, 

apesar de em alguns casos apontarem a necessidade de efectuar algumas alterações à 

acção de formação frequentada. 

 
 
8.1 Recomendação da acção de formação 
 

Curso 

Avaliação  

Não 
Sim, com 

outro 
formador  

Sim, com 
alterações 

Sim  

Balanced scorecard [n=5]   20% 80%  

Benchmarking [n=2]    100%  

Comunicação pessoal e assertividade [n=2]    100%  

Ensino superior no contexto da EU [n=2]   100%   

FORGEP [n=1]   100%   

Gestão de arquivo [n=8]   37,5% 62,5%  

Organização de eventos nacionais e internacionais 
[n=10] 

  20% 80%  

Gestão de projectos [n=1]    100%  

Gestão de reclamações e conflitos com clientes e 
fornecedores [n=9] 

  11,1% 88,9%  

Metodologias de implementação de SGQ [n=1]    100%  

Primeiros socorros – Tipos de acidentes e formas de 
actuação [n=2] 

   100%  

QUAR – Orçamento e estratégia [n=2]    100%  

Regimes de mobilidade na função pública – Aplicação 
prática [n=1] 

   100%  
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9. Acções de formação referenciadas como importantes para a actividade 
 

Foram mencionadas 34 acções de formação, consideradas importantes para a actividade 

profissional dos inquiridos. O quadro 5 representa a distribuição das mesmas por 

categoria profissional. 

 

Quadro 3 - Acções de formação sugeridas por categoria profissional 
 

Categoria 
Profissional 

Dirigente Técnico Superior Assistente Técnico 

N.º acções 
indicadas 

(n=1) (n=19) (n=14) 

Menções/Acções 
indicadas 

Motivação de equipa; 
Liderança; 
Comportamento 
organizacional; 
Obtenção de resultados 

Gestão de conflitos (2) 
 
Auditoria da qualidade 
 
Avaliação de Docentes 
 
Benchmarking 
 
Certificado de aptidão 
pedagógica (CAP) 
 
Desenvolvimento 
organizacional 
 
Empreendorismo 
 
FORGEP 
 
Francês 
 
Gestão de projectos 
 
Gestão de tempo 
 
Higiene e Segurança no 
trabalho 
 
Línguas Modernas 
 
ORACLE 
 
QUAR 
 
Redes socias e grafismo 
 
Técnicas de arquivo 
 
Gestão de tempo 

Atendimento ao público 
(5) 
 
Excel (2) 
 
Arquivo virtual 
 
Digitalização de 
documentos 
 
Gestão de conflitos 
 
Gestão de tempo 
 
Higiene e Segurança no 
trabalho 
 
Informática 
 
Língua Espanhola 
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10. Outras observações 

 

Foram realizadas 10 observações, discriminadas no quadro 4, referenciadas à acção de 

formação correspondente. 
 

Quadro 4 - Observações/sugestões por acção de formação 
 

Acção de 
formação 

Comentário 

Benchmarking 

Actualmente não tenho como aplicar os conhecimentos adquiridos, mas é 
construtivo alargarmos horizontes mas, o contributo de cada um, depende do 
espaço que nos é dado e se não formos envolvidos, de acordo com a formação e 
experiência, nunca poderemos ser elementos enriquecedores para a Instituição. 

Comunicação 
interpessoal e 
assertividade 

Esta Unidade de Formação foi de curta duração penso que deveria ser de mais 
horas mas foi muito útil. 

Organização de 
eventos nacionais 
e internacionais 

É o 2.º Curso que frequento nesta matéria. Relembrou mas não acrescentou. 
 
Na formação que fiz de Organização de Eventos penso que deveria ter tido mais 
um dia de formação para efectuarmos mais exercícios. 
 
Penso que esta acção de formação necessitava de uma maior duração. 

Gestão de 
reclamações e 
conflitos com 

clientes e 
fornecedores 

Achei a forma de leccionar da formadora excelente e muito clara e o 
relacionamento com as formandas também muito bom. Uma excelente 
profissional 
 
Importante, útil e gratificante. Todos os colaboradores deveriam fazer esta 
formação independentemente da categoria profissional. A formadora manteve os 
formandos entusiastas e participativos nas actividades propostas com o seu 
poder de dicção e comunicação perceptível. 
 
Penso que este tipo de formação de gestão de conflitos deveria ser anual, pois 
mesmo com a formação é difícil gerir situações diárias e complicadas. Quem lida 
com público lida com conflitos constantes e nunca iguais. 

Primeiros socorros 
- Tipos de 
acidentes e 
formas de 
actuação 

As Acções de Formação é sempre uma mais valia para os colaboradores, tanto 
profissional como pessoal. 

Regimes de 
mobilidade na 

função pública - 
Aplicação prática 

A formação permitiu a aquisição de conhecimentos numa área que por via da 
futura fusão da UTL com a UL pode vir a ser muito útil. Útil será também a 
documentação fornecida nessa mesma acção. 
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Principais conclusões 
 

Da análise dos resultados obtidos em 2012, verifica-se que a aprendizagem realizada 

pelos colaboradores da FMUL em contexto de formação profissional, traduz-se pela 

diversidade de frequência de acções em variados domínios. Verifica-se no entanto uma 

maior concentração na frequência no domínio de formação de “Gestão Administrativa e 

Secretariado”. 

Relativamente à comparação do ano civil de 2012 com o de 2011, relativamente a custos 

e horas de formação, regista-se uma diminuição significativa no investimento em 

formação (de 28.759 € para 9.822€). No entanto existe continuidade do aproveitamento 

das horas de formação financiadas, que não apresentam custos para a FMUL. Destaca-se 

que apesar do n.º de horas ter diminuído (7572 horas em 2011 e 2407 horas em 2012), 

60% destas horas de formação em 2012 correspondem a horas financiadas. 

Existiu uma elevada componente de formação no local de trabalho, recorrendo-se a 

deslocações de entidades formadoras às instalações da FMUL. Esta modalidade permite 

minorar alguns transtornos dos colaboradores devido à distância física do seu local de 

trabalho. 

Quanto às carreiras profissionais, os Assistentes Técnicos, Coordenadores Técnicos, 

Assistentes Operacionais e Técnicos de Informática, foram os que mais beneficiaram de 

maior número de horas de formação. 

Relativamente às áreas na estrutura da FMUL, verifica-se um equilíbrio quanto à média 

de horas de formação. Os Serviços Descentralizados concentram um maior custo médio 

por formação relativamente aos Serviços de Gestão Central e Assessorias Institucionais. 

Quanto à avaliação das acções de formação, verificamos que as apreciações são na sua 

grande maioria de sentido positivo. As referências que mais se destacam a nível positivo, 

referem-se à pertinência e actualidade dos conteúdos das acções de formação e o 

desempenho global dos formadores  

São fornecidas também pelos inquiridos variadas sugestões para futuras acções de 

formação. Dentro da diversidade apontada pelos colaboradores, destacam-se as menções 

à necessidade de formação nas áreas de Atendimento ao Público e Gestão de Conflitos. 

Os resultados globais obtidos demonstram que, mesmo verificando-se uma diminuição de 

investimento, a aposta no factor humano no desenvolvimento profissional e das 

competências dos seus colaboradores, é parte da estratégia de qualificação dos recursos 

humanos da FMUL. 



ANEXOS 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Avaliação da Acção de Formação 

Caro colaborador, o presente inquérito  por  questionário  permitirá  avaliar  a(s)  acções  de  formação  que  frequentou  permitindo 
a implementação e melhoria contínua das boas práticas. 

A sua opinião conta, participe! 

 1. Nome

2. Sexo: ? 3. Idade:  anos

4. Categoria Profissional: Seleccione a categoria

5. Designação da Acção de Formação:

6. Entidade Formadora:

7. Horário da acção de formação: laboral pós-laboral ambos

8. Tipologia da acção de formação:  presencial  e-learning  ambas

9. Nº TOTAL de horas da acção de 
formação:    horas

10. A inscrição na acção de formação foi:  por sugestão do superior hierárquico  por iniciativa própria

Assinale o seu grau de satisfação face aos seguintes itens: 

 11. Acção de Formação:

  . pertinência dos conteúdos Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

  . actualidade dos conteúdos Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

  . adequação do nº de horas Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

  . horário de realização Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

  . componente prática Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

  . trabalhos de grupo (se existiu) Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

 12. E12. E--learning (se a acção fôr do tipo elearning (se a acção fôr do tipo e--learning responda a seguir):learning responda a seguir):

. conteúdos disponibilizados. conteúdos disponibilizados InsatisfeitoInsatisfeito Pouco satisfeitoPouco satisfeito SatisfeitoSatisfeito Muito satisfeitoMuito satisfeito
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. navegabilidade acessível. navegabilidade acessível InsatisfeitoInsatisfeito Pouco satisfeitoPouco satisfeito SatisfeitoSatisfeito Muito satisfeitoMuito satisfeito

. objectivos foram atingidos. objectivos foram atingidos InsatisfeitoInsatisfeito Pouco satisfeitoPouco satisfeito SatisfeitoSatisfeito Muito satisfeitoMuito satisfeito

 13. Organização da Acção de Formação:

. condições da sala Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

. documentação fornecida Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

. cumprimento do programa Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

. apoio prestado pelo secretariado Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

. cumprimento do horário Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

 14. Avaliação do desempenho do Formador:

. cumprimento do programa Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

. conhecimento sobre as matérias Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

. comunicação/linguagem perceptível Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

. ritmo de trabalho exigido Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

. método pedagógico utilizado Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

. debate promovido durante as 
sessões Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

 . assiduidade e pontualidade Insatisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito

Assinale o seu grau de concordância face aos seguintes itens: 

 15. Avaliação da sua Participação:

. é importante a preparação prévia Discordo Totalmente Discordo em parte Concordo em parte Concordo Totalmente

. é importante a execução de 
trabalhos / tarefas solicitadas Discordo Totalmente Discordo em parte Concordo em parte Concordo Totalmente

 16. Resultados da Acção de Formação:

 
. contribuiu para a resolução de 
problemas Discordo Totalmente Discordo em parte Concordo em parte Concordo Totalmente

. permitiu melhorar o desempenho Discordo Totalmente Discordo em parte Concordo em parte Concordo Totalmente

. a aplicação dos conhecimentos é 
imediata Discordo Totalmente Discordo em parte Concordo em parte Concordo Totalmente

 17. Recomendaria esta acção de formação a um colega?

Sim Sim, mas (com algumas alterações) Sim, mas (com outro formador) Não
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Muito Obrigado pela sua colaboração! 

  

 18. Indique outras Acções de Formação importantes para a sua actividade:

 19. Indique outras observações/comentários:

UTI - Desenvolvimento

Submeter
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