
Questionário de Avaliação da Satisfação da 
Oferta Formativa do SICAD 

1- Os conteúdos da(s) ação(ões) de formação 

que frequentou foram úteis ao exercício da sua 

função? (N=113) (%) 

48% 

Muito Úteis Úteis 

74% 4% 

Algumas 

Vezes 

Sempre Poucas 

vezes 

2- Aplicou os conhecimentos adquiridos no      

desempenho das suas funções? (N=113) (%) 

50% 

20% 2% 

Nunca 

3% 

Muito Úteis Úteis Nada Úteis 

62% 24% 

Pouco Úteis 

11% 3- Os conteúdos da(s) ação(ões) de formação 

que frequentou foram úteis na sua vida pessoal? 

(N=113) (%) 

4 - Considera que a frequência da(s)        

ação(ões) de formação tiveram impacto no 

seu desempenho profissional? (N=113) (%) 

Nenhum 

Sim 

Muito Algum 

5– Transmitiu aos seus colegas/chefias os     

conteúdos e competências adquiridas? 

(N=113) (%) 

70% 24% 

Transmiti 

alguns 

Transmiti todos 

os conteúdos 

6– Recomendaria as ações de formação do 

SICAD a outras pessoas? (N=113) (%) 

7– Tem interesse em frequentar outras ações 

de formação do SICAD? (N=113) (%) 

99% 

Pouco 

Não 

1% 

Sim 

99% 

Não 

1% 

58% 35%  4% 3% 

2% 

Pouco Úteis 

6% 

Não transmiti 

conteúdos 

O SICAD lançou online um questionário para avaliar o nível de satisfação e a utilidade da oferta formativa dinamizada 

pelo SICAD. O Questionário de Avaliação da Satisfação da Oferta Formativa do SICAD teve uma adesão de resposta de 

aproximadamente 50% dos participantes, num total de 113 respostas.  Principais resultados: 
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8– Considerando a necessidade de melhoria continua, deixe um comentário qualitativo relativo à utilidade das formações 

dinamizadas pelo SICAD (38 respostas): 

Excelentes formações, muito úteis, gratificantes e estimulantes 

Excelente qualidade dos Formadores 

Dinamização de uma comunidade de prática constituída por técnicos 

Conteúdos e temas das formações muito interessantes e muito 

relevantes  para a prática profissional 

Gratuitidade e acessibilidade das formações 

Oportunidade de partilha de conhecimento, de 

estabelecimento de relações e vínculos. 

Deviam existir mais formações e com maior duração para 

aprofundamento de conhecimentos 

O SICAD poderia oferecer formações de vários níveis: inicial/

geral e avançado/aprofundado. 

Divulgação das formações com maior tempo de antecedência 

Sala de formação com poucas condições 


