
69%

99%

61% dos respondentes avalia
a organização e
funcionamento da(s)
ação(ões) de formação do
SICAD com "Muito Bom", 33%
com "Bom", 4% "Suficiente" e
2% "Mau".

100% dos respondentes
mostraram interesse em
frequentar outras formações
SICAD.

 

99% dos respondentes
recomenda as ações de
formação SICAD a outras
pessoas.

69% dos respondentes 
consideram que os conteúdos 
programáticos e metodologia 
da(s) ação(ões) de formação 
que frequentaram no SICAD 
foram "Muito Úteis" ao 
exercício das suas funções e 
30% "Úteis". Apenas 1% refere 
terem sido "Pouco Úteis".

Avaliação da Satisfação da 
Oferta Formativa SICAD

O SICAD lançou online um questionário para avaliar o nível de satisfação
e a utilidade da oferta formativa dinamizada pelo SICAD em 2022. O
questionário teve uma adesão de resposta de aproximadamente 60%
dos formandos, num total de 171 respostas.  
Principais resultados:

 

2022

54% dos respondentes 
consideram que os
conteúdos programáticos 
da(s) ação(ões) de formação 
que frequentaram no SICAD 
foram " Úteis" na sua vida 
pessoal e 42% "Muito Úteis". 
Apenas 4% consideram 
"Pouco Úteis".

100%

54%

61%



54%

54% dos respondentes
consideram que a
frequência da(s)
ação(ões) de formação
tive "Muito" impacto no
seu desempenho
profissional e 41% "Algum"
impacto. Apenas 5%
afirmam ter tido "Pouco"
impacto.

2022

57% dos respondentes 
aplicaram "Algumas Vezes" os 
conhecimentos adquiridos, 
nas ações de formação SICAD, 
no desempenho das suas 
funções e 40% aplicaram 
"Sempre". Apenas 3% 
aplicaram "poucas vezes".

74% dos respondentes 
transmitiram aos seus 
colegas/chefias "Alguns" 
conteúdos e competências 
adquiridas nas ações de formação 
SICAD. 19% dos respondentes 
transmitiram "Todos" os 
conteúdos e apenas 7% "Não 
transmitiu" nenhum conteúdo.

 

Avaliação da Satisfação da 
Oferta Formativa SICAD

74%

57%

48%

48% dos respondentes 
considera a opção pelo 
formato virtual e em 
comparação com o presencial, 
como "Eficaz" e 47% como 
"Muito Eficaz". Apenas 5% 
considera "Pouco Eficaz".

60% dos respondentes avalia o 
desempenho dos formadores
da(s) ação(ões) de formação 
do SICAD com "Muito Bom", 
37% com "Bom" e 3% como 
"Suficiente".



2022

As formações SICAD são excelentes. De 
continuar e também alargar a novas 
temáticas.

 
 

Avaliação da Satisfação da 
Oferta Formativa SICAD

Foi solicitado aos respondentes que, considerando a necessidade de 
melhoria continua, deixassem um comentário qualitativo relativo à 

utilidade das ações formações dinamizadas pelo SICAD (responderam a 
esta questão 61 pessoas):

As formações têm sido bastante 
interessantes, muito úteis e uma mais valia 
para o nosso desempenho profissional e 
pessoal.

As formações SICAD são 
recomendáveis e obrigatórias para 
quem trabalha ou tem interesse nos 
CAD.

São muito interessantes e muito 
bem organizadas.

Sugere-se melhoria do processo de seleção 
dos formandos e aumento do número de 
participantes por formação.

O formato virtual facilita muito a
frequência das formações SICAD, para 
quem vive fora de Lisboa.

Temas pertinentes e atuais; formadores 
conceituados e organização excelente.

Foi uma experiência fabulosa, 
replicaria todo o modelo, conteúdo e 
formadores.

Horário das formações pós laboral. 

Importantíssima. Muito útil e pertinente, 
conteúdos atualizados.

 


