
       Avaliação da Satisfação da OFERTA FORMATIVA do SICAD           
 

O SICAD lançou online um questionário para avaliar o nível de satisfação e a utilidade da oferta formativa. O Questionário de Avaliação da Satisfação da Oferta 

Formativa do SICAD teve uma adesão de resposta de aproximadamente 72% dos participantes, num total de 141 respostas.  Principais resultados:  

Recomendaria as ações de 

formação SICAD a outras 

pessoas? (N=141) 

 195 Formandos  

(No ano 2021 participaram nas ações 

de formação SICAD 195 formandos) 

2021 

 

99%  

SIM 

 

1%  

NÃO 

Tem interesse em frequentar 

outras ações de formação 

SICAD? (N=141) 

 

99%  

SIM 

 

1%  

NÃO 

 

68%  

Muito úteis 

 

32%  

Úteis 

Utilidade para o 

exercício de 

funções  

(N= 141) 

 

33,3%  

Muito Úteis 

 

56,7%  

Úteis 

Utilidade para a 

sua vida  

Pessoal 

(N= 141) 

 

10%  

Pouco úteis 

Considerando a opção pelo formato virtual durante a pan-

demia, e em comparação com o presencial, como avalia 

a eficácia deste formato? (N=141) 

Formato Virtual 

47%  

Muito Eficaz 

 

50% 

Eficaz 

Conteúdos Formativos 

Impacto das Ações de  

Formação no desempenho 

profissional 

53%  

Algum 

45% 

Muito (3% Pouco Eficaz) (2% Pouco) 
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 Opinião dos Formandos sobre as Formações SICAD 

A formação é um ferramenta muito importante pois permite-nos manter atualizados na dinâmica da intervenção nos CAD 

As formações desenvolvidas foram de grande qualidade, quer ao nível dos formadores, quer dos conteúdos fornecidos. Muito bom . 

Muito satisfeito com a formação. 

Formação muito útil essencialmente para quem desempenha na sua atividade profissional cargos de liderança. 

Extremamente pertinentes e enriquecedoras. 

Trata temas pertinentes e atuais e prima por abordá-los de acordo com a evidencia cientifica sempre atualizada e ou por formadores que 

se distinguem na respetiva área temática, importante contributo para atualização e ou formação dos técnicos em CAD.  

Formações úteis para a área dos comportamentos aditivos e necessidade de atualização constante.  

Muito úteis e pertinentes e uma grande mais valia poderem ser realizadas em formato virtual. 

São formações deveras úteis para a prática de medicina geral e familiar, mesmo para os profissionais que não estão 

diretamente relacionados com a consulta de adictologia. Eficiente. 

Excelentes formações. Só tenho a agradecer. 

Sempre com muita qualidade a todos os níveis. 

Temas pertinentes adequados à atualidade.  

Inovação e diversificação de temáticas. 

Imprescindíveis para continuarmos a ter respostas informadas e consistentes na área de intervenção em CAD.  


