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Anexo 1 

Questionário para o diagnóstico do grau de satisfação dos utilizadores 

pais e Encarregados de Educação 

 

A Escola Básica 2,3 IV Conde Ourém, encontra-se num processo de auto-avaliação de 

todos os sectores que a constituem. A sua participação é fundamental neste processo para 

que a escola que o seu educando frequenta possa prestar um serviço cada vez mais 

adaptado às necessidades dos seus alunos e famílias.  

Este questionário é anónimo, e destina-se a avaliar o grau de satisfação dos pais e 

Encarregados de Educação, em relação aos serviços que utilizam na escola, 

nomeadamente os Serviços de Administração Escolar (SAE) e a forma como são atendidos 

pelos Assistentes Operacionais.  

 

Após a leitura das frases, deve classificar o seu ponto de vista colocando um (x) num dos 

seguintes itens: Sim____ Não_____ Pouco_____ 

 

Obrigada pela sua colaboração 

 

1- Conheço o Projecto Educativo do Agrupamento. 

Sim____ Não_____ Pouco_____ 

2- Conheço a missão da Escola. 

Sim____ Não_____ Pouco_____ 

3- Sinto que há segurança na escola e um bom acompanhamento dos alunos. 

Sim____ Não_____ Pouco_____ 

4- A escola preocupa-se com a segurança dos alunos nas entradas e saídas da 

escola. 

Sim____ Não_____ Pouco_____ 

5- Estou satisfeito(a) com o atendimento da Secretaria  

Sim____ Não_____ Pouco_____ 

6-  Sinto-me respeitado(a) pelo pessoal não docente da escola 

Sim____ Não_____ Pouco_____ 

7- Estou satisfeito(a) com os serviços de apoio da escola (Bar, refeitório, etc.) 

Sim____ Não_____ Pouco_____ 
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8- As instalações da escola são mantidas num estado de conservação, higiene e 

segurança, adequado. 

Sim____ Não_____ Pouco_____ 

9- Sou bem atendido pelos Assistentes Operacionais quando os procuro. 

Sim____ Não_____ Pouco_____ 

10- Os serviços de secretaria têm instalações adequadas para o atendimento do público 

em termos de acessibilidade e de espaço 

Sim____ Não_____ Pouco_____ 

11- Tenho confiança no pessoal não docente da escola. 

Sim____ Não_____ Pouco_____ 

12- Existe uma boa relação entre funcionários e alunos.  

Sim____ Não_____ Pouco_____ 

13- Sei que o meu educando, de um modo geral, está satisfeito com a qualidade das 

refeições servidas na escola.  

 

Sim____ Não_____ Pouco_____ 

 

 

Obrigada pela sua colaboração 
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Tabela 2 – Quadro dos dados do questionário aplicado aos pais e EE 

 

 

 

 

Sim 

 

Não 

 

Pouco 

 

Total 

Conhece o Projecto Educativo. 62% 8% 30% 100% 

Conhece a missão da escola. 40% 22% 38% 100% 

Há segurança e bom acompanhamento 

dos alunos. 

74% 18% 8% 100% 

A escola preocupa-se com entradas e 

saídas dos alunos. 

56% 20% 24% 100% 

Satisfeito com atendimento na 

Secretaria. 

78% 4% 18% 100% 

Satisfeito com atendimento dos 

Assistentes Operacionais (AO). 

90% 2% 8% 100% 

Sente-se respeitado pelo PND. 84% 0% 16% 100% 

Tem confiança no PND. 96% 0% 4% 100% 

Há boa relação entre A.O e alunos. 94% 2% 4% 100% 

Instalações em condições de limpeza e 

higiene. 

82% 4% 14% 100% 

Os serviços têm condições de 

acessibilidade. 

34% 54% 12% 100% 

Satisfeito com serviços de apoio da 

escola. 

80% 4% 16% 100% 

O Educando está satisfeito com 

qualidade das refeições. 

38% 34% 28% 100% 

 

 

Tabela 2.1. Conhecimento dos documentos orientadores da escola por parte dos pais 

e E.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 Conhece o Projecto Educativo Conhece a missão da escola 

Sim 62% 40% 

Não 8% 22% 

Pouco 30% 38% 

Total 100% 100% 
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Tabela 2.2. Condições de segurança e acompanhamento de alunos na opinião dos 

pais e E.E. 

                  

 

 

Tabela 2.3. Grau de satisfação dos pais e  E.E. no atendimento dos serviços 

 

 

Tabela 2.4. Condições de higiene, limpeza e acessibilidade aos serviços na opinião 

dos pais e E.E. 

 

 

 

 

 

 Segurança na escola e um 
bom acompanhamento dos 
alunos. 

Segurança dos alunos nas 
entradas e saídas da escola. 

Sim 74% 56% 

Não 18% 20% 

Pouco 8% 24% 

Total 100% 100% 

  

Atendimento na 
Secretaria 

Atendimento pelos 
Assistentes 
Operacionais 

Sinto-me 
respeitado pelo PN 
Docente 

Tenho 
confiança 
no PND 

Há boa 
relação 
entre A.O. 
e alunos 

Sim 78% 90% 84% 96% 94% 

Não 4% 2% 0% 0% 2% 

Pouco 18% 8% 16% 4% 4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 Instalações em 
condições de limpeza e 

higiene 

Serviços. têm 
condições de 
acessibilidade 

 Sim 82% 34% 

Não 4% 54% 

Pouco 14% 12% 

Total 100% 100% 



A melhoria do desempenho de pessoas e organizações escolares: O papel do SIADAP 

Mestranda – Micaela Abrantes dos Santos Durão 

 

 

- 6 - 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2.5. Grau de satisfação dos pais e E. E. nos serviços de apoio da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estou satisfeito com 
serviço apoio da escola 

(bar, refeitório) 

 

O meu educando 
está satisfeito com 

qualidade das 
refeições 

Sim 80% 38% 

Não 4% 34% 

Pouco 16% 28% 

Total 100% 100% 
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Anexo 2 

Questionário para o diagnóstico do grau de satisfação dos utilizadores alunos – 2º / 3º 

CEB 

A Escola Básica 2,3 IV Conde Ourém, encontra-se num processo de auto avaliação de 

todos os sectores que a constituem. Significa isso, que procuramos saber qual a tua opinião 

sobre o funcionamento dos serviços da escola. 

Este questionário é anónimo, e destina-se a avaliar o grau de satisfação dos alunos, em 

relação aos serviços que utilizam na escola, nomeadamente os Serviços de Administração 

Escolar e a forma como são atendidos pelos Assistentes Operacionais.  

 

Após a leitura das frases, deves responder colocando um (x) num dos seguintes itens:  

 

Sim____ Não_____ Pouco_____ 

 

Obrigada pela tua ajuda. 

 

1- Conheço o Projecto Educativo da escola. 

Sim____ Não_____ Pouco_____ 

 

2- Conheço o Regulamento Interno da escola. 

Sim____ Não_____ Pouco_____ 

 

3- Gosto de estar nesta escola 

Sim____ Não_____ Pouco_____ 

 

4- Sinto-me seguro(a) e acompanhado(a) nesta escola. 

Sim____ Não_____ Pouco_____ 

 

5- Na minha escola, o sistema de entradas e saídas funciona bem. 

 Sim____ Não_____ Pouco_____ 

 

6- Sei a quem me dirigir na escola, conforme o assunto que quero tratar. 

Sim____ Não_____ Pouco_____ 
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7- Quando me dirijo aos serviços da Secretaria, sou bem atendido(a). 

             Sim____ Não_____ Pouco_____ 

 

8- Os Assistentes Operacionais atendem-me bem quando os procuro. 

Sim____ Não_____ Pouco____ 

 

9- Quando vou à Secretaria, sei a quem me dirigir, conforme o assunto.  

Sim____ Não_____ Pouco_____ 

 

10- As instalações da escola são mantidas num estado de conservação, higiene e 

segurança adequado. 

Sim____ Não_____ Pouco_____ 

 

11- Conheço os Assistentes Operacionais e ajudam-me se tenho algum problema. 

Sim____ Não_____ Pouco_____ 

 

 

Muito obrigada pela tua ajuda. 
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Tabela 3. Quadro dos dados dos questionários aplicados aos alunos 

 Sim Não Pouco Total  

Conheço Projecto Educativo da 

escola. 

64% 12% 24% 100% 

Conheço o R. Interno da escola. 84% 12% 4% 100% 

Gosto de estar nesta escola. 76% 6% 18% 100% 

Sinto-me seguro e acompanhado 

nesta escola. 

54% 20% 26% 100% 

Na minha escola, o sistema de 

entradas e saídas funciona bem. 

46% 26% 28% 100% 

Sei a quem me dirigir na escola, 

conforme o assunto que quero 

tratar. 

 

86% 

 

6% 

 

8% 

 

100% 

Quando me dirijo aos serviços da 

Secretaria sou bem. 

90% 0% 10% 100% 

Os A.O. atendem-me bem quando 

os procuro. 

90% 0% 10% 100% 

Quando vou à Secretaria sei a 

quem me dirigir, conforme o 

assunto. 

 

56% 

 

20% 

 

24% 

 

100% 

As instala. da escola são mantidas 

num estado de conservação 

higiene e segurança adequada. 

 

56% 

 

20% 

 

24% 

 

100% 

Conheço Assistentes Operacionais 

e ajudam-me se tenho algum 

problema. 

 

69% 

 

19% 

 

12% 

 

100% 
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Tabela 3.1. Conhecimento dos documentos orientadores da escola por parte dos 

alunos 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.2. Segurança na escola e acompanhamento de alunos 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conhece o Projecto 

Educativo 

Conhece o Regulamento 

Interno 

Sim 64% 84% 

Não 12% 12% 

Pouco 24% 4% 

Total 100% 100% 

 Sinto-me seguro(a) e 

acompanhado nesta 

escola. 

Na minha escola, o 

sistema de entradas e 

saídas funciona bem. 

Sim 54% 46% 

Não 20% 26% 

Pouco 26% 28% 

Total 100% 100% 



A melhoria do desempenho de pessoas e organizações escolares: O papel do SIADAP 

Mestranda – Micaela Abrantes dos Santos Durão 

 

 

- 11 - 

 

 

 

 

 

Tabela 3.3. Grau de satisfação dos alunos no atendimento dos serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sei a 

quem me 

dirigir na 

escola, 

conforme 

o assunto. 

Quando me 

dirijo aos 

serviços da 

Secretaria, 

sou bem 

atendi 

Os 

Assistentes 

Operacionais 

atendem-me 

bem quando 

os procuro. 

Quando vou à 

Secretaria, sei a 

quem me dirigir, 

conforme o 

assunto 

Conheço os 

Assistentes 

Operacionais e 

ajudam-me se 

tenho algum 

problema. 

Gosto de 

estar 

nesta 

escola 

 

As instala. da escola 

são mantidas num 

estado de 

conservação, 

higiene e segurança 

adequado 

Sim 86% 90% 90% 56% 69% 76% 56% 

Não 6% 0% 0% 20% 19% 6% 20% 

Pouco 8% 10% 10% 24% 12% 18% 24% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Anexo 3 

Questionário para o diagnóstico do grau satisfação do Sistema de Avaliação de 

Desempenho do Pessoal não Docente (SIADAP) 

 

De seguida irá ler uma série de frases sobre aspectos relativos à aplicação do SIADAP, na 

avaliação de desempenho. Este questionário é anónimo, e destina-se a avaliar o grau de 

satisfação do pessoal não docente, em relação aos Serviços onde se integram. Após a 

leitura das frases, deve classificar o seu ponto de vista colocando um (x) num dos seguintes 

itens: Sim, Não ou Pouco. 

Muito obrigada pela sua colaboração 

 

1- Conhece o Projecto Educativo da escola? 

Sim__________ Não_________ Pouco_________ 

 

2- Conhece a missão da escola? 

Sim__________ Não_________ Pouco_________ 

 

3- Está satisfeito com as condições de trabalho na escola? 

Sim__________ Não_________ Pouco_________ 

 

4- O clima de trabalho é bom? 

Sim__________ Não_________ Pouco_________ 

 

5- Costuma ter iniciativa para fazer formação? 

Sim__________ Não_________ Pouco_________ 

 

6- Considera que o seu desempenho contribui para a melhoria do serviço? 

 

Sim__________ Não_________ Pouco_________ 

 

7- Considera que o serviço melhora após se efectuar o diagnóstico? 

Sim__________ Não_________ Pouco_________ 
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8- Costuma definir os seus objectivos com o seu avaliador? 

Sim__________ Não_________ Pouco_________ 

 

9- Considera o SIADAP um bom modelo de avaliação? 

Sim__________ Não_________ Pouco_________ 

 

10- O SIADAP tem em conta o contributo de cada um? 

Sim__________ Não_________ Pouco_________ 

 

11- Sente-se com motivação no seu trabalho? 

Sim__________ Não_________ Pouco_________ 

 

12- O que o fazia motivar-se mais no seu trabalho? 

Mais salário ______ Sim______ Não______ Pouco  

Mais condições materiais _____ Sim_____ Não____ Pouco  

Outro modelo de avaliação _____ Sim _____ Não ____ Pouco 

Outras coisas _____ Sim_____ Não_____ Pouco 

 

13- Como considera o Siadap? 

Justo ______ Sim______ Não______ Pouco 

Injusto_______ Sim______ Não______ Pouco  

Razoável______ Sim______ Não______ Pouco 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração 
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Tabela 4. Quadro dos dados dos questionários aplicados ao PND. 

 Sim Não Pouco Total 

Conhece o Projecto Educativo da escola. 30% 63% 7% 100% 

Conhece a missão da escola. 37% 33% 30% 100% 

Está satisfeito com as condições de trabalho na 

escola. 

 

43% 

 

47% 

 

10% 

 

100% 

O clima de trabalho é bom. 50% 7% 43% 100% 

Costuma ter iniciativa para fazer formação. 80% 13% 7% 100% 

Considera que o seu desempenho contribui para a 

melhoria do serviço. 

 

63% 

 

0% 

 

37% 

 

100% 

Considera que o serviço melhora após se fazer o 

diagnóstico. 

47% 13% 40% 100% 

Costuma definir os seus objectivos com o 

avaliador. 

 

97% 

 

0% 

 

3% 

 

100% 

Considera o SIADAP um bom modelo de avaliação. 17% 63% 20% 100% 

O SIADAP tem em conta o contributo de cada um. 34% 13% 53% 100% 

Sente-se com motivação no seu trabalho. 33% 47% 20% 100% 

 

 

 

Tabela 4.1. Conhecimento dos documentos orientadores da escola por parte do PND. 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conhece o Projecto 

Educativo 

Conhece a missão da 

escola 

Sim 30% 37% 

Não 63% 33% 

Pouco 7% 30% 

Total 100% 100% 
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Tabela 4.2 Grau de satisfação do PND no trabalho 

 

 

       

 

 

Tabela 4.3. Implementação do SIADAP 

 

 

 

  

Está 

satisfeito 

com as 

condições 

de 

trabalho 

na escola. 

 

O clima de 

trabalho é 

bom. 

 

Costuma ter 

iniciativa para 

fazer 

formação. 

 

Considera que o 

seu 

desempenho 

contribui para a 

melhoria do 

serviço. 

 

Considera que o 

serviço melhora 

após se fazer o 

diagnóstico. 

 

Sente-se 

com 

motivação 

no seu 

trabalho. 

Sim 43% 50% 80% 63% 47% 33% 

Não 47% 7% 13% 0% 13% 47% 

Pouco 10% 43% 7% 37% 40% 20% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Costuma definir os seus objectivos 

com o avaliador? 

Considera o SIADAP um bom modelo 

de avaliação? 

O SIADAP tem em conta o 

contributo de cada um? 

Sim 97% 17% 34% 

Não 0% 63% 13% 

Pouco 3% 20% 53% 

Total 100% 100% 100% 
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Tabela 4.4. Implementação do SIADAP 

 

 O que o fazia motivar-se mais no seu 

trabalho? 

Como considera o 

SIADAP? 

Mais salário 31%  

Mais condições 

materiais 

24%  

Outro modelo de 

avaliação 

39%  

Outras coisas 6%  

Justo  17% 

Injusto  63% 

Razoável  20% 

Total 100% 100% 
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Anexo 4 – Objectivos das Entrevistas às Chefes dos SAE e Assistentes Operacionais 

 

I – Tema: (Qual o contributo do SIADAP na melhoria do desempenho das pessoas e 

serviços?) 

 

II – Objectivos Gerais:  

 

- Avaliar o grau de eficácia da implementação do SIADAP ao nível do desempenho dos 

serviços. 

- Aferir a que nível os recursos humanos são afectados pela avaliação do desempenho. 

- Analisar o contributo da avaliação na melhoria do desempenho dos serviços e pessoas
   

-Descobrir outras formas de credibilizar o SIADAP, na Administração Pública. 

 

III – Objectivos específicos: 

 

- Investigar as percepções das chefes dos sectores sobre o SIADAP. 

- Avaliar o grau de aceitação do SIADAP por parte dos funcionários. 

- Aferir quais os aspectos negativos/positivos que influenciam o desempenho das pessoas 

e dos serviços. 

- Investigar os efeitos/contributos do SIADAP no desempenho das pessoas. 

- Avaliar os aspectos a mudar na implementação do SIADAP? 
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Anexo 4.1- Guião das entrevistas à Chefe dos SAE e Encarregada dos Assistentes 

Operacionais 

 

Momentos da 

entrevista 

Objectivos Gerais de 

elaboração do guião de 

entrevistas 

 

Procedimento sequencial 

 

Formulação das 

questões 

 

-Legitimação da 

entrevista e 

motivação das 

entrevistadas. 

 

- Legitimar as entrevistas e 

motivar as entrevistadas. 

- Informar em linhas gerais, 

sobre o trabalho de 

investigação; 

- Assegurar e confirmar a 

confidencialidade das 

informações dadas; 

- Solicitar autorização para 

gravar as entrevistas e publicá-

las. 

-Combinar o local e a hora das 

entrevistas. 

-Informar também da duração 

das entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Contextualizar o 

tema das 

entrevistas, no 

objectivo da 

investigação, 

tentando recolher o 

máximo de dados. 

 

 

- Permitir uma abordagem e uma 

descrição o melhor possível, da 

realidade dos SAE e dos 

Assistentes Operacionais. 

-Possibilitar às chefes 

transmitirem de forma clara e 

objectiva, as suas percepções 

sobre a implementação do 

SIADAP nas suas diferentes 

vertentes (aspectos 

negativos/positivos, efeitos e 

contributos do modelo de 

avaliação.  

-Identificação. 

- Solicitar informação sobre 

dados concretos e visíveis do 

funcionamento dos serviços. 

-Recolher dados concretos 

sobre a implementação do 

SIADAP? 

 

 

-Idade? 

-Há quantos anos exerce a 

função de chefe de serviços? 

-Com está organizado o 

mapa de tarefas nos SAE e 

A. Operacionais? 

- Quais as maiores 

dificuldades que costuma 

sentir na sua função? 

- Qual a sua opinião do 

SIADAP? 

 - Considera que este modelo 

contribui para a melhoria do 

serviço em geral? 

 

-Conhecer a 

 

- Facilitar a estruturação da 

- Investigar as percepções das 

chefes dos sectores sobre o 

- Como reagem os 

trabalhadores no momento de 

atribuição da avaliação de 
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opinião das chefes 

de serviço sobre o 

SIADAP nas 

diversas vertentes. 

entrevista. 

 

 

SIADAP. 

- Avaliar o grau de aceitação 

do SIADAP por parte dos 

funcionários. 

- Avaliar os aspectos a mudar 

na implementação do 

SIADAP? 

Investigar os efeitos/contributos 

do SIADAP no desempenho 

das pessoas. 

- Aferir a que nível os RH são 

afectados pela avaliação do 

desempenho em termos de 

iniciativas, 

motivação/desmotivação. 

-Aceitar sugestões que 

potenciem mudanças na sua 

implementação. 

 

desempenho? 

-Concorda com este modelo? 

-Se não concorda, então 

como deveria ser na sua 

opinião, o modelo de 

avaliação de desempenho? 

-Considera que este modelo 

promove a motivação das 

pessoas? 

- E a iniciativa / autonomia 

para melhorar o 

desempenho? 

- Quais os aspectos mais 

importantes que necessitam 

de ser alterados no SIADAP? 

 

-Encerramento das 

Entrevistas 

- Agradecer a disponibilidade e 

as opiniões dadas sobre as 

questões colocadas.  

- Garantir a divulgação dos 

resultados da investigação às 

entrevistadas após a 

concretização do trabalho. 
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Anexo 4.2 - Entrevista à Encarregada do Pessoal Assistente Operacional 

 

1-Idade? 

R-48 

2-Há quantos anos exerce a função de chefe de serviços? 

R- Dois anos. 

3-Com está organizado o mapa de tarefas nos SAE e A. Operacionais? 

R- De acordo com o perfil de cada um, embora seja sempre muito difícil. 

4-Quais as maiores dificuldades que costuma sentir na sua função? 

R- O maior problema é as pessoas andarem sempre a queixar-se de tudo. Há pessoas que 

se adaptam a qualquer tarefa, mas outras andam sempre a reclamar. Têm dificuldade em 

cumprir as obrigações e nunca andam satisfeitas. Deviam ser profissionais acima de tudo.  

5-Qual a sua opinião sobre o SIADAP? 

R- Da informação que tenho tido, acho que é um sistema muito complicado. 

6-Considera que este modelo contribui para a melhoria do serviço em geral? 

R- Não, não contribui nada, porque quem é bom trabalha sempre bem, quem não é também 

não se motiva por causa da avaliação.  

7 -Como reagem os trabalhadores no momento de atribuição da avaliação de 

desempenho? 

R- Depende da classificação que tiverem, mas é sempre uma revolta muito grande. 

8-Concorda com este modelo? 

R- Não. 

9-Se não concorda, então como deveria ser na sua opinião, o modelo de avaliação de 

desempenho? 
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R- Devia ser analisado individualmente, sobre aquilo que cada um sabe fazer mas 

individualmente, sem os objectivos de uns estarem relacionados com os outros. 

10-Considera que este modelo promove a motivação das pessoas? 

R- Não, antes pelo contrário. 

11-E a iniciativa / autonomia para melhorar o desempenho? 

R- Depende das pessoas, mas do que eu vejo, é sempre muito desmotivador. 

12-Quais os aspectos mais importantes que necessitam de ser alterados no SIADAP? 

R- Os objectivos deviam ser individualizados para cada um e não devia haver quotas. 

 

Muito obrigada pela sua colaboração 
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Anexo 4-3 - Entrevista à Chefe dos Serviços de Administração Escolar 

1-Idade? 

R- 52 

2-Há quantos anos exerce a função de Chefe de serviços? 

R- Há 14 anos. 

3-Com está organizado o mapa de tarefas nos SAE e A. Operacionais? 

R- As tarefas são distribuídas de acordo com a área de cada um. Normalmente tento que 

haja rotatividade, tal como o atendimento ao público. Tento também adequar as tarefas ao 

perfil de cada um. 

4-Quais as maiores dificuldades que costuma sentir na sua função? 

R- Nas relações humanas e comportamentais. 

5-Qual a sua opinião sobre o SIADAP? 

R- Considero o SIADAP muito mais complexo do que era a classificação de serviço do 

modelo anterior. 

6-Considera que este modelo contribui para a melhoria do serviço em geral? 

R- Talvez consiga avaliar mais ao pormenor, pois estão mais bem definidas as 

competências e os objectivos de cada um. O sistema devia de funcionar bem, mas o que 

acontece é que existe muita resistência das pessoas em o aceitar de forma natural. 

7 -Como reagem os trabalhadores no momento de atribuição da avaliação de 

desempenho? 

R- Esperava que reagissem de forma mais negativa. Depende das pessoas. 

8-Concorda com este modelo? 

R- Só não concordo por causa da complexidade e das quotas. O anterior modelo desde 

1982 era muito mais simples. 

9-Se não concorda, então como deveria ser na sua opinião, o modelo de avaliação de 

desempenho? 

R- Sem as quotas seria muito mais simples para todos. 

10-Considera que este modelo promove a motivação das pessoas? 
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R- Nem sempre, e um dos motivos é precisamente as quotas. 

11-E a iniciativa / autonomia para melhorar o desempenho? 

R- É igual. 

12-Quais os aspectos mais importantes que necessitam de ser alterados no SIADAP? 

R- Eu retirava as quotas, mas mantinha a manifestação das necessidades de formação, 

pois isso é que é importante para as pessoas evoluírem. 

 

Muito obrigada pela sua colaboração 
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Anexo 4.4. Quadro de Sistematização da Entrevista 

 

ÁREA/TEMA- (Qual o contributo do SIADAP na melhoria do desempenho das pessoas e serviços) 

Categorias Indicadores Unidades de registo Quantifi

cação 

 

 

Organização 

das tarefas no 

serviço dos 

SAE e A.O.  

 

- Perfil. 

- Rotatividade. 

- Área de tarefas. 

-Objectivos traçados. 

…de acordo com o perfil de cada um, embora seja 

sempre muito difícil… 

…as tarefas distribuídas de acordo com a área de cada 

um… 

…normalmente tento que haja rotatividade, tal como o 

atendimento ao público… 

 …tento também adequar as tarefas ao perfil de cada 

um… 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Dificuldades 

sentidas pelas 

duas chefes 

de serviço. 

 

-Adaptação dos 

funcionários. 

-Cumprimento do 

serviço distribuído. 

- Competências 

manifestadas.  

-Relacionamento 

interpessoal. 

…o maior problema é as pessoas andarem sempre a 

queixar-se de tudo… 

 …há pessoas que se adaptam a qualquer tarefa, mas 

outras andam sempre a reclamar… 

 …têm dificuldade em cumprir as obrigações e nunca 

andam satisfeitas. Deviam ser profissionais acima de 

tudo… 

…nas relações humanas e comportamentais… 

 

 

 

4 

 

 

Contributo do 

SIADAP na 

melhoria do 

serviço. 

 

-Definição de 

objectivos e 

competências mais 

adequados.  

- Maior empenho e 

participação dos 

funcionários no 

serviço. 

…não contribui nada, porque quem é bom trabalha 

sempre bem, quem não é, também não se motiva por 

causa da avaliação…  

…o sistema devia de funcionar bem, mas o que 

acontece é que existe muita resistência das pessoas em 

o aceitar de forma natural… 

 

 

 

 

2 

Reacções do -Aceitação da …depende da classificação que tiverem, mas é sempre  
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PND à 

menção 

atribuída na 

avaliação de 

desempenho. 

classificação 

atribuída. 

-Impacto no 

desempenho. 

uma revolta muito grande… 

…esperava que reagissem de forma mais negativa… 

…depende das pessoas… 

3 

 

 

Capacidade 

de influência 

do modelo no 

grau de 

motivação/aut

onomia das 

pessoas. 

 

- Maior motivação e 

autonomia. 

 

…depende das pessoas, mas do que eu vejo, é sempre 

muito desmotivador… 

…não, antes pelo contrário… 

…e um dos motivos é precisamente as quotas… 

. 

3 

 

 

Alterações a 

efectuar ao 

modelo de 

avaliação. 

 

-Definição de 

objectivos. 

- Atribuição de 

quotas. 

-Formação contínua. 

…sem quotas seria muito mais simples para todos… 

…devia ser analisado individualmente, sobre aquilo que 

cada um sabe fazer mas individualmente, sem os 

objectivos de uns estarem relacionados com os outros. 

…os objectivos deviam ser individualizados para cada 

um e não devia haver quotas. 

…eu retirava as quotas, mas mantinha a manifestação 

das necessidades de formação, pois isso é que é 

importante para as pessoas evoluírem… 

 

 

 

 

      4 

 

 

 

Opinião sobre 

aspectos mais 

importantes do 

SIADAP  

 

 

 

-Informação sobre o 

modelo. 

-Objectivos e 

competências. 

 

... ainda tenho pouca informação… 

…talvez consiga avaliar mais ao pormenor, pois estão 

mais bem definidas as competências e os objectivos de 

cada um… 

…da informação que tenho tido, acho que é um sistema 

muito complicado… 

…só não concordo por causa da complexidade e das 

quotas… 

 …o anterior modelo desde 1982 era muito mais  

simples. 

 

 

 

 

 

5 
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Anexo 5. Organograma das estruturas da Organização Educativa. 
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