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QUESTIONÁRIO – AJUDANTE DE ACÇÃO DIRECTA (AAD) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sexo:  Masculino  Feminino     (Assinale com uma cruz) 

 
2. Estado Civil: Solteira (o) ……………………..    (Assinale com uma cruz) 

Casada (o)/ União de Facto …. 

Divorciada (o)………………….. 

Viúva (o) ………………………... 

3. Idade: ________ anos   

   
4. Núcleo Local de Inserção a que pertence: (Assinale com uma cruz) 

 

Alcácer do sal  Palmela  

Alcochete  Santiago do Cacém  

Almada  Seixal  

Barreiro  Sesimbra  

Grândola  Setúbal  

Moita  Sines  

Montijo    

 

5. Habilitações académicas:  (Assinale com uma cruz) 

 

Grau académico  Especifique a(s) área (s): 

9º Ano (Escolaridade Obrigatória)   

12º Ano (Ensino Secundário)   

Licenciatura   

Pós-Graduação   

Mestrado   

Outra   

O presente inquérito por questionário enquadra-se num projecto de Dissertação de 
mestrado em Política Social e destina-se a recolher a informação necessária á 
avaliação do papel do Ajudante de Acção Directa na execução da Medida de 
Rendimento Social de Inserção ao nível do Centro Distrital de Segurança Social de 
Setúbal, IP. 
A informação recolhida é anónima e estritamente confidencial. Só a resposta a 
todas as questões tornarão possível o seu tratamento com rigor e a obtenção de 
resultados fiáveis, pelo que pedimos que responda de forma objectiva, sucinta e 
responsável.  
A sua colaboração é para nós da maior importância e será um contributo 
fundamental para atingir os objectivos a que nos propomos. 

Codificação 
 
Protocolo: ____ 
 
Nº Ordem: ____ 
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6. Formação complementar / Especialização: (Assinale com uma cruz) 

 

Sim   Se sim, em que área(s)? 

 

Não 

 

  

7. Experiência profissional anterior: (Assinale com uma cruz) 

 

Sim   Se sim, quais as experiências relevantes para o exercício da função de AAD? 

 

Não 

 

 

 

8. Desde que exerce funções de Ajudante de Acção Directa, frequentou formação: (Assinale com uma cruz) 

 

Sim     

 

Não 

 

Se respondeu sim, quantos dias de formação frequentou? (Assinale com uma cruz) 

1 dia  26 dias – 30 dias  

2 dias – 4 dias  31 dias – 35 dias  

5 dias – 10 dias  36 dias – 40 dias  

11 dias – 15 dias  40 dias – 45 dias  

16 dias – 20 dias  
Mais, quantos dias? _____  

21 dias – 25 dias  

 

9. Quem promoveu a formação que frequentou? (Assinale com uma cruz) 

Entidade 

Instituição onde trabalha  

Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal  

Núcleo Local de Inserção a que pertence  

Entidades Parceiras  

 

Outras entidades: Quais? 
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10. Quais as áreas temáticas abordadas na formação que frequentou? (Assinale com uma cruz) 

Infância e Juventude  Qualidade  

Comunidade e família  Gestão de tempo  

Idosos  Novas tecnologias  

Deficiência  Gestão doméstica  

Dependências  Saúde  

Relação interpessoal  Emprego / Formação profissional  

Postura ética e profissional  Segurança Social  

Outra (s), quais? 

 
 

 

11. Qual / quais as razões que a (o) levaram a candidatar-se à função de A. A. D.? (Assinale com uma cruz) 

Remuneração  

Integração na área profissional  

Aspiração a maior estabilidade  

Trabalho directo com as pessoas  

 

Outras: Quais? 

 

 

 

12. Conhece as competências e o perfil profissional definido para a função que desempenha? 

(Assinale com uma cruz) 

Sim     

 

Não 

 

13. Como classifica o seu desempenho? (Assinale com uma cruz) 

1=Muito insuficiente; 2= Insuficiente; 3= Suficiente; 4= Bom; 5= Muito bom 

Nº Indicador 

Grau de 
desempenho 

O que falta para que o 
seu desempenho seja 

Muito bom? 1 2 3 4 5 

1. Distribuição do tempo       

2. Organização do tempo       

3. Pontualidade       

4. Assiduidade       

5. Responsabilidade no desempenho das tarefas       

6. Qualidade do trabalho realizado       

7. Relação com os colegas       

8. Relação com a chefia       

9. Relação com o Gestor de Caso de articulação directa       

10. Interesse e motivação na função       
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14. No quadro seguinte pretendemos perceber a relação entre as funções e competências definidas para o 

Ajudante de Acção Directa e as funções e tarefas desempenhadas pelo mesmo na sua rotina profissional diária. 

Das seguintes afirmações, assinale com uma cruz de acordo com o grau de adequabilidade das mesmas, 

tendo em conta a sua prática diária enquanto Ajudante de Acção Directa, sendo que: 

1=Muito desadequado face à minha prática; 2= Desadequado face à minha prática; 3= Pouco adequado à minha prática; 4= 

Adequado tendo em conta a minha prática; 5= Muito adequado à minha prática;  

Nº Indicador 

Grau de 
adequabilidade 

O que falta para que a 
afirmação corresponda 

totalmente à sua prática? 1 2 3 4 5 

1 
Estabeleço uma relação de proximidade e confiança com o 
indivíduo e com a família 

      

2 
Conheço as dinâmicas familiares dos agregados que 
acompanho 

      

3 
Estabeleço prioridades e crio condições para o desenvolvimento 
activo da família na concretização das acções que integram o 
Programa de Inserção 

      

4 
Quando começo a intervir com um indivíduo ou família, tenho 
total conhecimento do diagnóstico efectuado. 

      

5 
Apoio as famílias, no processo de intervenção, na análise dos 
meios disponíveis para a sua manutenção, organização e 
potenciação dos mesmos. 

      

6 
Tenho uma boa relação com o(s) Gestor(es) de Caso com quem 
articulo 

      

7 Estimulo a participação de toda a família       

8 
Desempenho / participo nas tarefas do quotidiano familiar, numa 
perspectiva pedagógica e de suporte à sua realização (ensinar a 
fazer e fazer com os indivíduos e famílias) 

      

9 
Eu e os restantes AAD trabalhamos bem juntos e organizamos 
actividades em conjunto 

      

10 
Quando o Gestor de Caso com quem articulo não se encontra, 
tomo decisões necessárias e posteriormente reporto a 
informação. 

      

11 Registo todas as diligências efectuadas no processo familiar       

12 

Incorporo novas aprendizagens e promovo a optimização das 
diferentes tarefas, com vista a melhorar a organização familiar e 
economia doméstica (receitas fixas e eventuais, despesas 
indispensáveis, úteis e agradáveis), despesas imprevistas e de 
emergência, negociação e gestão de dívidas. 

      

13 Trabalho muito tempo sozinho       

14 
Não tenho acesso ao processo individual do agregado familiar 
que acompanho 

      

15 Inicio a minha intervenção antes do deferimento do processo.       

16 
Contribuo para a educação para a saúde e para os cuidados 
pessoais 

      

17 Sinto-me completamente integrado na Equipa       

18 
Ajudo ao reconhecimento dos factores que contribuem para a 
promoção da qualidade de vida e prevenção de doenças 

      

19 
Organizo e manuseio com destreza os processos dos 
agregados familiares que acompanho 
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Nº Indicador 

Grau de 
adequabilidade 

O que falta para que a 
afirmação corresponda 

totalmente à sua prática? 1 2 3 4 5 

20 
Promovo o desenvolvimento e consolidação de uma cultura de 
higiene e de cuidados pessoais 

      

21 
O Gestor de Caso apoia-me em tudo, organiza o trabalho 
comigo 

      

22 
Faço muitas tarefas que considero que deveriam ser da 
competência do Gestor de Caso 

      

23 
Ajudo os indivíduos no preenchimento de documentos ou 
requerimentos de que os mesmos necessitem 

      

24 Estimulo e desenvolvo competências sociais básicas       

25 
Estimulo e desenvolvo com as famílias conhecimentos sobre as 
diversas áreas de competências familiares 

      

26 O meu trabalho é emocionalmente muito desgastante       

27 
Potencio os recursos e saberes existentes: educação parental, 
relações interfamiliares, relações de vizinhança e proximidade, 
relações institucionais 

      

28 
Disponho de instrumentos de trabalho, registo e organização 
para planificar a minha intervenção 

      

29 
Inicio a minha intervenção com o indivíduo ou família só depois 
do Programa de Inserção ser assinado 

      

30 
Ajudo à planificação de actos essenciais à vida quotidiana e crio 
rotinas com e na família 

      

31 A relação com as famílias é muito intensa       

32 
Relaciono-me adequadamente com a Equipa e tenho sempre 
em atenção a delimitação de competências na mobilidade 
profissional 

      

33 
Efectuo deslocações com os indivíduos e famílias a entidades e 
serviços para apoiar no tratamento de assuntos do seu 
interesse. 

      

34 
Articulo com o gestor de caso, sempre que no decorrer da sua 
actuação observo indicadores que ajudam ao aprofundamento 
do diagnóstico e que demonstram a evolução da família 

      

35 Arquivo documentos nos processos familiares       

36 Participo nas reuniões com gestores de caso e restante Equipa       

37 Promovo a integração grupal, comunitária e social       

38 
Marco atendimentos do gestor de caso e faço contactos 
telefónicos para resolver assuntos dos indivíduos que 
acompanho 

      

39 

Planeio, organizo e desenvolvo actividades de carácter 
educativo, desportivo, social e recreativo na comunidade ou 
domicílio, com vista a melhorar a qualidade de vida das famílias, 
a inserção e integração social 

      

40 Faço muito trabalho de gabinete       

41 
Incentivo os indivíduos a desenvolverem a sua criatividade e 
inovação, canalizando essas potencialidades para actividades 
úteis ao próprio e aos que o rodeiam 

      

42 Faço muito trabalho administrativo e burocrático       

43 Gosto de ser Ajudante de Acção Directa       

44 Tomo a iniciativa, com objectividade e prudência       
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Nº Indicador 

Grau de 
adequabilidade 

O que falta para que a 
afirmação corresponda 

totalmente à sua prática? 1 2 3 4 5 

45 
Acompanho demasiados casos face ao trabalho que pretendem 
que eu desenvolva com os mesmos 

      

46 
Consigo distanciar-me dos problemas e avaliar as situações 
com clareza 

      

47 
As minhas propostas de acção são tidas em conta pelo Gestor 
de Caso 

      

48 
Consigo adaptar-me a diferentes situações e contextos 
familiares 

      

49 Sinto que tenho pouca autonomia na intervenção       

50 
Respeito a privacidade, a intimidade e a individualidade dos 
indivíduos e famílias 

      

51 
Tenho estabilidade emocional e auto-controlo que me permitem 
lidar com situações críticas e de emergência 

      

52 
Acho que poderia realizar mais tarefas e tomar mais decisões 
sozinho 

      

53 
Valorizo todas as alterações positivas que ocorrem nos 
indivíduos e famílias 

      

54 
Gostaria de ter mais tempo para organizar melhor o meu 
trabalho 

      

55 
Tenho obtido resultados positivos com os indivíduos e famílias 
com quem intervenho 

      

 

 

15. Pode usar este espaço para comentar, deixar sugestões ou observações relativas a outros indicadores que 

gostasse de ver abordados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigada pela sua colaboração! 

 


