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Relatório Global da Avaliação de Satisfação: 2021  

 
Tendo como base os princípios indicados e de forma a responder aos requisitos do referencial “EQUASS – Assurance”, a ASCUDT 
desenvolveu durante o ano de 2021 um processo de avaliação de todas as “Partes Interessadas” cujos resultados globais a seguir se 
apresentam, contribuindo para um melhor conhecimento interno e externo da instituição, das suas necessidades, fraquezas, 
potencialidades e oportunidades, permitindo ir ao encontro das expetativas, bem como melhorar os pontos críticos identificados por estas. 
 

Percentagem de Participação 
Percentagem de Participação 

Parte Interessada 2019 2020 2021 Tendência 

Colaboradores 89,47% 94,73% 100,00% +5,27% 

Clientes 62,30% 96,07% 91,67% -4,4% 

Familiares/Significativos 86,66% 78,43% 72,41% -6,02% 

Financiadores 100,00% 100,00% 100,00% =0,00% 

Fornecedores 46,34% 65,00% 62,50% -2,5% 

Parceiros 47,00% 65,85% 70,96% +5,11% 

 

Resultados da Avaliação de Motivação 
Motivação 

Ano Média  Tendência 

2017 86,22% +3,63% que em 2016 

2018 83,70% -2,52% que em 2017 

2019 85,59% +1,89% que em 2018 

2020 84,62% -0,97% que em 2019 

2021 85,10% +0,48% que em 2020 

 
Resultados da Avaliação de Satisfação 

 Satisfação 

Parte Interessada 2017 2018 2019 2020 2021 Tendência 

Colaboradores 89,42% 89,96% 91,10% 93,62% 91,16% -2,46% 

Clientes 91,45% 91,25% 89,55% 95,67% 83,87% -11,8% 

Familiares/Significativos 91,15% 83,19% 78,40% 87,24% 87,81% +0,57% 

Financiadores --- 77,78% 53,85% 43,59% 43,59% =0,00% 

Fornecedores 75,23% 92,53% 87,61% 94,06% 92,72% -1,97% 

Parceiros 77,51% 87,36% 89,14% 89,88% 90,42% +0,54% 

 
 

As questões que apresentaram mais satisfação, pelas partes interessadas, foram: 
 Colaboradores 
 Sei como utilizar os instrumentos, materiais, produtos e equipamentos de trabalho” (80,95%)  

Clientes 
 As refeições são tomadas nos horários estabelecidos”, (86,67%, CAO; 88,46%, LRE e 100,00%, SAD)  

        Familiares/Significativos 
 As instalações localizam-se adequadamente e facilitam a deslocação do meu familiar/significativo” (80,00%, CAO; 84,00%, LRE e 100,00% SAD)  

Financiador 
 Como só se aplica o inquérito a um financiador, os resultados são sempre de 100%, neste caso de satisfeito.  

Fornecedores 
 As responsabilidades da instituição nos acordos estabelecidos, são devidamente cumpridas (92,00%, +9,23%/2020)  

 Parceiros 

 A informação disponibilizada está em formato e linguagem de fácil compreensão (90,91%, +20,54%/2020) 

Do lado oposto, as questões que obtiveram menos satisfação foram: 
Colaboradores 
 Existe ajuda, colaboração e cooperação entre todos os colaboradores (4,65%) 

Clientes 
 As refeições estão de acordo com as minhas necessidades”, (6,67%, CAO; 3,85%, LRE; 66,67%, SAD)  
 As minhas reclamações e sugestões são atendidas e dão-me sempre uma resposta (6,67%, CAO; 3,85%, LRE e 66,67%, SAD).  

        Familiares/Significativos 
 O meu familiar/significativo recebe todo o apoio nos cuidados de higiene pessoal que necessita (7,14%, CAO e 4,00% LRE). 
 O meu familiar/significativo recebe todo o apoio nos cuidados médicos e de enfermagem que necessita (7,14%, CAO e 4,00% LRE).  
 As viaturas são adequadas e confortáveis para o meu familiar/significativo (7,14%, CAO e 4,00% LRE).  

Financiador 
 Não existem indicadores reveladores de insatisfação. 

Fornecedores 
 Não existem indicadores reveladores de insatisfação. 

Parceiros 
 Não existem indicadores reveladores de insatisfação. 
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Plano de Ação  
Após a análise e interpretação dos resultados obtidos dos questionários e tendo por base as súmulas do estudo desenvolvido, não se 
identificam valores percentuais de muita insatisfação, superiores a 10%, o que não justifica a elaboração de planos de melhoria. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sendo que um dos principais objetivos da implementação de um sistema da qualidade é a melhoria contínua, pretendemos continuar a 
elevar o grau de satisfação de todas as nossas partes interessadas. 
 

 
Obrigada pela vossa satisfação! 
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Tratamento de Reclamações, Sugestões e Elogios 
Clientes 
Sugestão: “Gostava de ir para o apartamento de carro durante todo o ano”. 297364 
Tratamento: A sugestão não é pertinente pois o caminhar a pé promove o bem-estar físico e previne doenças decorrentes do 
sedentarismo, tais como a obesidade, a diabetes, etc. E a distância percorrida entre o apartamento e a sede nem chega a ser de 1Km. 
 
Sugestão: “Deveríamos ter um fisioterapeuta na instituição”. 267683 
Tratamento: A sugestão não é pertinente pois as instalações não possuem sala equipada para fisioterapia porque na legislação que regula 
o funcionamento do lar residencial não é contemplado este serviço, bem como os clientes podem usufruir desta terapia no sistema 
nacional de saúde após prescrição do médico fisiatra. Tanto o médico fisiatra como o fisioterapeuta não são contemplados nas categorias 
funcionais exigidas no lar residencial. 
No CAO é exigida, mas como estamos a partilhar as instalações com o CRFP este não tem sala de fisioterapia. 
 
Familiares/Significativos 
Elogio: “Cada vez que tenho o meu irmão comigo, vejo melhorias; Paciente, calmo, participa nas tarefas, propõem em colocar a 
mesa, da der comer aos cães. Aceita mais facilmente os "Nãos". Obrigados pelo "trabalho" que fazem com ele”. 297365 
Tratamento: O elogio é legítimo pois manifesta a opinião de um familiar. 
 
Fornecedores: 
Elogio: “Encontramo-nos muito satisfeitos com a Instituição, sobretudo pela simpatia, atenção, compreensão que nos é sempre 
apresentada por parte da Engª Ângela e Dra. Ana Martins, muitas vezes ocorrem atrasos, enganos, ou algo menos bom e é sempre 
resolvido por melhor”. 267666/267367 
Tratamento: O elogio é legítimo pois manifesta a opinião de um fornecedor. 
 
Elogio: “Dentro da nossa área de atividade encontra-se tudo muito bem, não existindo necessidade de observações para melhoria”. 296537 
Tratamento: O elogio é legítimo pois manifesta a opinião de um fornecedor. 
 
Parceiros 
Elogio: “Continuar na melhoria continua e valorização dos colaboradores/funcionários que estão na linha da frente e não só. Uma equipa 
focada ao futuro percetível para todos, é uma super equipa”. 298077 
Tratamento: O elogio é legítimo pois manifesta a opinião de um parceiro. 
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