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1. Nota	Introdutória	
	

A	SPMS	‐	Serviços	Partilhados	do	Ministério	da	Saúde,	E.P.E.	desenvolve,	anualmente,	um	processo	de	

auscultação	dos	seus	colaboradores,	transversal	às	diferentes	categorias	profissionais,	com	o	intuito	

de	avaliar	o	seu	grau	de	satisfação	com	a	organização.	

Este	 processo	 de	 avaliação	 é	 anual	 e	 reporta	 ao	 ano	 transato,	 recorrendo	 à	 aplicação	 de	 um	

questionário	 alicerçado	 em	 oito	 grandes	 dimensões.	 A	 primeira,	 referente	 ao	 contexto	

organizacional,	 integra	 temas	 relacionados	 com	 a	 missão,	 valores	 e	 trabalho	 desenvolvido	 pela	

organização.	A	 segunda	 é	 relativa	 a	condições	de	higiene,	segurança,	equipamentos	e	serviços	

necessários	ao	normal	exercício	das	funções	de	cada	colaborador.	A	terceira	dimensão	é	relativa	às	

condições	 de	 trabalho,	 entenda‐se,	 ao	 ambiente	 de	 trabalho	 e	 conciliação	 entre	 a	 vida	 pessoal,	

familiar	 e	 profissional.	 A	 quarta	 contempla	 o	 domínio	 reconhecimento	 e	 recompensas	

institucionais	atribuídas	aos	colaboradores,	e	antecede	a	quinta	dimensão	de	avaliação	do	perfil	e	

capacidade	de	mudança	e	inovação	que	caracteriza	a	empresa.	A	sexta	dimensão	aborda	o	padrão	de	

relações	 estabelecidas	 internamente,	 entre	 os	 diferentes	 níveis	 hierárquicos,	 ao	 qual	 segue‐se	 o	

domínio	 relativo	 às	 expetativas	 profissionais	 em	 termos	 de	 projeção	 futura	 e	 progressão	

profissional.	 A	 oitava	 e	 última	 refere‐se	 ao	 envolvimento	 dos	 colaboradores	 com	 a	 organização	

considerando	tópicos	como	a	dedicação	e	orgulho	de	pertença	à	cultura	organizacional,	identificação	

com	o	perfil	interno	e	externo	da	SPMS,	E.P.E..	

O	 momento	 de	 avaliação	 dos	 níveis	 de	 satisfação	 dos	 colaboradores	 tem	 vindo	 a	 assumir	 grande	

relevância	na	organização,	tendo	a	taxa	de	adesão	dos	colaboradores	sido	de	74%,	o	que	traduz	um	

aumento	de	10%	em	relação	ao	ano	transato.		

A	 Direção	 de	 Recursos	 Humanos	 agradece	 a	 todos	 os	 colegas	 a	 participação	 neste	 inquérito.	 A	

auscultação	das	opiniões	dos	colaboradores	é	essencial	no	processo	de	desenvolvimento	institucional,	

essencialmente	 pela	 possibilidade	 de	 identificação	 das	 áreas	 que	 carecem	 de	 uma	 aposta	 incisiva,	

otimização	ou	reformulação.	
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2. Enquadramento	
 

O	 processo	 de	 auscultação	 dos	 colaboradores	 foi	 potenciado	 e	 gerido	 pela	 Direção	 de	 Recursos	

Humanos	da	SPMS,	E.P.E.,	seguindo	procedimentos	semelhantes	aos	adotados	nos	anos	anteriores.		

A	SPMS,	E.P.E.	 tem	reunido	esforços	e	 investido	no	desenho	de	mecanismos	que	visam	promover	a	

motivação	dos	seus	colaboradores,	alguns	regulamentares,	a	exemplificar,	a	aplicação	do	sistema	de	

avaliação	de	desempenho,	e	outros	como	o	investimento	na	melhoria	dos	programas	formativos	e	o	

desenvolvimento	 de	 um	 gabinete	 de	 apoio	 ao	 colaborador.	 A	 implementação	 dos	 processos	 de	

avaliação	de	satisfação	dos	colaboradores,	permitem	obter	resultados	orientadores	na	definição	de	

estratégias	de	desenvolvimento	e	melhoria	interna.		

O	 tratamento	 dos	 resultados	 é	 feito	 globalmente,	 estabelecendo	 comparações	 entre	 categorias	

profissionais,	 género	 e	 local	 onde	 estão	 integrados	 os	 postos	 de	 trabalho	 dos	 inquiridos,	 análises	

estatísticas	uni	e	bivariadas.	

O	 instrumento	 utilizado	 para	 fins	 de	 auscultação	 sofreu	 algumas	 alterações,	 nomeadamente	 na	

redução	do	número	de	 respostas	abertas	o	que	 implica	uma	 redução	no	 tempo	de	 codificação	dos	

resultados	e	uma	adequação	da	escala	de	likert	que	permitiu	incluir	um	nível	mediano	de	avaliação	ao	

invés	de	forçar	as	respostas	no	sentido	de	uma	valorização	dos	níveis	de	satisfação.	Nos	últimos	anos	

o	nível	mediano	–	3	–	numa	escala	de	1	a	5,	apresentava‐se	com	uma	valoração	positiva	«satisfeito»	e	

passou	a	traduzir	um	real	nível	intermédio	de	avaliação	«nem	satisfeito	nem	insatisfeito».						

O	questionário	foi	divulgado,	à	semelhança	do	ano	anterior,	no	formato	online,	tendo	sido	construído	

através	 da	 plataforma	 LimeSurvey.	 As	 respostas	 dos	 colaboradores	 são	 anónimas	 e	 confidenciais,	

informação	clarificada	nas	instruções	de	preenchimento	do	questionário.	
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3. Procedimento	
 

3.1 População	
	

Primeiramente,	avançaremos	com	a	caracterização	da	população	SPMS,	E.P.E.	(serviços	internos),	que	

completa	um	grupo	de	212	colaboradores.	Serão	considerados,	para	o	efeito,	as	diferentes	categorias	

profissionais,	o	género	e	o	local	de	trabalho.	

	

Quadro	1:	Número	de	colaboradores	por	categoria	profissional	

CATEGORIA PROFISSIONAL 

Assistente Operacional  3 

Assistente Técnico  31 

Coordenador  19 

Diretor  8 

Especialista Informático  13 

Técnico Informática  8 

Técnico Superior  127 

Vogal Executivo  2 

Presidente C.A.  1 

Total Geral  212 

   

Quadro	2:	Número	de	colaboradores	por	género 

 
GÉNERO 

Feminino  125 

Masculino  87 

Total Geral  212 

	

														Quadro	3:	Número	de	colaboradores	por	local	de	trabalho	

	 	
LOCAL	

Lisboa	 127	

Porto	 85	

Total	Geral	 212	
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Para	fins	de	análise	estatística,	 foram	consideradas	apenas	as	respostas	completas	ao	questionário,	

tendo‐se	obtido	um	total	de	201	respostas	registadas	na	plataforma,	das	quais,	45	incompletas	e	156	

completas.	

A	 amostra	utilizada	para	 fins	 de	 análise	 estatística	 é	 então	 constituída	por	156	 colaboradores	que	

representam	uma	percentagem	de	74%	dos	colaboradores	contactados,	via	correio	eletrónico,	para	

participação	no	processo	e	preenchimento	do	questionário	utilizado	na	avaliação	da	satisfação	dos	

colaboradores	(Lisboa	e	Porto).	

 

3.2 Caracterização	do	Questionário	
	

O	 questionário	 inicia‐se	 com	 campos	 de	 classificação	 categórica	 dos	 inquiridos,	 nomeadamente,	

género,	 categoria	 profissional	 e	 local	 de	 trabalho	 (Lisboa	 ou	 Porto).	 Seguidamente	 são	

apresentadas	as	oito	dimensões	anteriormente	descritas	(nota	introdutória),	cumprindo	um	total	de	

trinta	e	quatro	itens	passíveis	de	serem	avaliados.	As	respostas	são	enquadráveis	numa	escala	de	likert	

de	 1	 a	 5,	 sendo:	 1=totalmente	 insatisfeito;	 2=	 insatisfeito;	 3=	 nem	 insatisfeito	 nem	 satisfeito;	

4=satisfeito;	5=	totalmente	satisfeito.	

O	questionário	não	teve	carácter	de	preenchimento	obrigatório,	tendo	sido	concedida	a	possibilidade,	

a	 todos	 os	 colaboradores,	 de	 edição	 das	 suas	 respostas	 até	 o	 momento	 da	 submissão	 final	 do	

formulário.		

O	instrumento	cessa	com	uma	questão	qualitativa,	aberta	e	sem	limite	de	caracteres,	para	apresentação	

de	sugestões	de	melhoria	em	qualquer	domínio	de	atuação	e	organização	da	SPMS,	E.P.E...	

Apesar	das	reconhecidas	limitações	associadas	à	aplicabilidade	de	um	questionário	em	formato	online,	

pelo	menor	grau	de	profundidade	das	respostas	recolhidas,	o	formato	adotado	permite	um	alcance	

massivo	num	curto	período	de	tempo,	fator	decisivo	considerando	a	dimensão	da	organização.			

	 	

3.3 Calendarização	

 

A	 divulgação	 do	 link	 de	 acesso	 ao	 questionário	 de	 avaliação	 da	 satisfação	 dos	 colaboradores	 foi	

assegurada	com	recurso	ao	envio	de	um	email	para	todos	os	contactos	institucionais	dos	colaboradores	

integrados	nas	instalações	da	SPMS	Lisboa	e	Porto,	sensibilizando	para	a	importância	da	participação	

neste	processo.	
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A	 comunicação	 formal	 foi	 enviada	 no	 dia	 05	 de	 janeiro	 de	 2018,	 com	 a	 definição	 de	 um	 período	

predefinido	de	oito	dias	para	o	preenchimento	e	submissão	das	contribuições	dos	colaboradores.	

No	 dia	 11	 de	 janeiro	 de	 2018	 foi	 enviada	 notificação	 de	 alerta	 sobre	 o	 término	 da	 data	 para	

preenchimento	e	submissão	das	respostas	ao	questionário,	tendo	ficado	indisponível	a	partir	do	dia	19	

do	primeiro	mês	de	2018.		

Seguiu‐se	a	análise	dos	resultados	e	a	elaboração	do	presente	relatório	de	síntese,	com	a	apresentação	

das	principais	conclusões	e	reflexão	relativas	aos	mesmos.			
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4. Análise	Global	dos	Resultados	
 

Importa	analisar,	estatisticamente,	as	respostas	registadas	em	cada	um	dos	domínios	que	pesam	na	

satisfação	 global	 dos	 colaboradores	 SPMS,	 E.P.E.,	 e,	 por	 uma	 questão	 lógica,	 a	mesma	 análise	 será	

cumprida	respeitando	a	ordem	e	estrutura	do	questionário	utilizado.		

De	 forma	 a	 facilitar	 a	 compreensão	 dos	 resultados	 que	 serão	 apresentados,	 importa	 tecer	 uma	

observação	 prévia.	 Da	 totalidade	 dos	 colaboradores	 da	 SPMS,	 E.P.E.	 (Lisboa	 e	 Porto),	 não	 foram	

considerados,	neste	processo,	os	colaboradores	integrados	nos	designados	Serviços	Partilhados	onde	

a	SPMS,	E.P.E.	tem	recursos	humanos	alocados.		

A	título	de	síntese	e	aclaração,	o	convite	para	preenchimento	do	questionário	foi	direcionado	a	uma	

população	de	212	colaboradores.		

	

4.1. Taxa	de	participação 

	

Da	 amostra	 utilizada	 para	 fins	 de	 análise	 estatística,	 obteve‐se	 uma	 taxa	 de	 adesão	 de	 74%	 dos	

colaboradores,	o	que	traduz	um	aumento	de	10%	em	relação	ao	ano	transato	(taxa	de	adesão:	64%)	e	

de	12%	em	relação	ao	ano	2015	(taxe	de	adesão:	62%).		

Acompanharam‐se	os	padrões	de	resposta	dos	inquiridos,	no	intervalo	temporal	em	que	o	questionário	

esteve	 disponível	 para	 preenchimento	 online,	 que	 apresentamos	 de	 seguida.	 Estes	 resultados	

traduzem	modelos	de	adesão,	na	prática,	cliques	de	acesso	e	início	do	preenchimento	do	questionário	

o	 que	 não	 significa,	 necessariamente,	 questionários	 concluídos	 e,	 por	 conseguinte,	 considerandos	

válidos	para	fins	de	análise	estatística.	O	estudo	do	padrão	de	resposta	por	parte	dos	colaboradores	

permite	a	definição	de	fluxos	comportamentais	e	de	eficiência	de	mecanismos	internos,	que	importam	

estudar	por	conduzirem	à	otimização	de	processos	futuros.		

 

Quadro	4:	Evolução	da	taxa	de	participação	

Fase Número de adesões 

1: 05 janeiro 2018 90 
2: 08 e 09 janeiro 2018 58 
3: 10 e 11 janeiro 2018 10 

4: 12 janeiro 2018 43 

Legenda:	número	de	novos	colaboradores	(adesões)	a	preencherem	o	questionário	online,	no	período	

temporal	em	que	esteve	disponível	online.		
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Gráfico	1:	Evolução	da	Taxa	de	Participação	dos	Colaboradores	

 

Legenda:	evolução	do	comportamento	dos	inquiridos	no	acesso	ao	questionário	online	de	avaliação	de	

satisfação	dos	colaboradores	SPMS,	E.P.E.	

	

	

A	maior	 percentagem	de	 acessos	 ao	 link	 divulgado	 em	 convite,	 registou‐se	 no	dia	 de	 arranque	 do	

processo	de	avaliação	de	satisfação,	sexta‐feira,	05	de	janeiro	de	2018,	conforme	informação	refletida	

no	 gráfico	 1.	 Esta	 mesma	 taxa	 reduziu	 gradualmente,	 tendo	 voltado	 a	 aumentar	 no	 último	 dia	

disponível	para	efeitos	de	participação,	após	envio	de	alerta	sobre	a	aproximação	da	data	de	término.				

Apesar	de	cumprir	uma	distribuição	previsível,	importa	registar	que	a	sexta‐feira	é	o	dia	da	semana	

com	maior	percentagem	de	adesões.		

Do	 número	 total	 de	 adesões	 foram	 considerados	 válidos,	 para	 fins	 de	 análise	 estatística,	 156	

questionários.		

	

4.2. Caracterização	da	Amostra 

	

Considerando	as	diferenças	de	género	entre	os	156	questionários	validados,	 importa	descrever	

que	 60%	 das	 respostas	 submetidas	 pertencem	 a	 colaboradores	 do	 sexo	 feminino	 e	 40%	 a	

colaboradores	do	sexo	masculino,	conforme	quadro	que	se	segue.		

	

Quadro	5:	Percentagem	de	Respostas	por	Género		

Género	 Percentagem	(%)
Feminino	 60.25%
Masculino	 38.46%

	
Legenda:	percentagem	de	respostas	do	género	feminino	e	masculino,	considerando	a	amostra	de	

questionários	validados	para	análise	estatística.		
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Importa‐nos,	conhecendo	o	número	total	de	colaboradores	da	SPMS,	E.P.E.	(serviços	internos),	medir	

a	 representatividade	 de	 cada	 um	 destes	 dois	 grupos	 na	 percentagem	 de	 colaboradores	 que	

contribuíram	 para	 o	 processo	 de	 avaliação	 da	 satisfação	 com	 a	 organização.	 Neste	 seguimento,	 é	

possível	detalhar	que,	a	representatividade	de	colaboradores	do	sexo	feminino	é	de	75,20%,	estando	

em	maior	 expressão	quando	comparada	à	 representatividade	do	 sexo	masculino,	que	 assume	uma	

percentagem	de	68,96%.		

Dando	 continuidade	 à	 caracterização	 da	 amostra	 utilizada	 para	 fins	 estatísticos,	 analisaremos	 de	

seguida	a	percentagem	de	questionários	obtidos	e	considerados	válidos	por	categoria	profissional,	cuja	

informação	é	sintetizada	no	quadro	6.		

	

Quadro	6:	Percentagem	de	Respostas	por	Categoria	Profissional		

Categoria	Profissional Percentagem	(%)

Assistente	Técnico 14,74%
Técnico	Superior 57,69%

Técnico	Informático 3,21%
Especialista	Informático 6,41%

Coordenador 10,26%
Diretor	 3,85%

	
Legenda:	percentagem	de	respostas	por	categoria	profissional,	considerando	a	amostra	de	questionários	

validados	para	análise	estatística.		

 

 

 

Mais	se	detalha,	dos	156	questionários	completos,	94	foram	preenchidos	por	colaboradores	de	Lisboa	

e	62	por	colaboradores	do	Porto,	resultados	que	se	traduzem	em	percentagens	refletias	na	tabela	que	

se	segue,	quadro	7.		

 

Quadro	7:	Percentagem	de	Respostas	por	Local	de	Trabalho	

Local	 Percentagem	(%)

Lisboa	 60.26%
Porto	 39,74%

Legenda:	percentagem	de	respostas	de	colaboradores	integrados	nas	instalações	de	Lisboa	e	do	Porto	da	

SPMS,	E.P.E.,	considerando	a	amostra	de	questionários	validados	para	análise	estatística.		
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5. Níveis	Globais	de	Satisfação	
 

 

Inicia‐se	esta	análise	através	da	apresentação	da	média	global	de	satisfação	dos	colaboradores	SPMS,	

E.P.E.,	 relativa	ao	ano	em	estudo,	 2017.	Considerando	a	 escala	de	 likert	de	5	níveis,	 o	 valor	médio	

calculado	foi	de	3.6	valores.		

Numa	análise	global,	verifica‐se	um	aumento	dos	níveis	de	satisfação	em	relação	aos	últimos	dois	anos.	

Apesar	da	correção	da	escala	para	a	inclusão	de	um	nível	de	valoração	mediano	(nível	3)	que	poderia	

ter	potenciado	uma	redução	adaptativa	dos	resultados,	esta	situação	não	se	confirmou.	

Estes	 resultados	 permitem‐nos	 assumir	 que	os	 colaboradores	 apresentam‐se	 satisfeitos	 com	 a	

organização	onde	estão	integrados,	aproximando‐se	a	média	global	de	um	dos	níveis	mais	elevados	da	

escala	de	likert	utilizada.	

	

Escala	 de	 likert	 utilizada	 na	 avaliação	 dos	 níveis	 de	 satisfação	 dos	 colaboradores,	

relativa	ao	ano	2017:	

	

1  2  3  4  5 

Totalmente 

insatisfeito 

Insatisfeito  Nem insatisfeito 

nem satisfeito 

Satisfeito  Totalmente 

Satisfeito 

 

Seguidamente,	 apresentam‐se	 dois	 gráficos,	 um	 com	 a	 descrição	 das	 principais	 dimensões	 que	

contribuem	para	um	aumento	dos	níveis	globais	de	satisfação	dos	colaboradores		(gráfico	2),	e	outro		

com	aquelas	que	podem	ser	consideradas	as	principais	fragilidades	da	organização	(gráfico	3),	onde	

resume,	 então,	 as	 três	 principais	 dimensões	 cujos	 níveis	 globais	 médios	 de	 satisfação	 dos	

colaboradores	se	revelaram	inferiores.			
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Gráfico2:	Dimensões	com	maiores	níveis	de	satisfação	por	parte	dos	colaboradores		

	

	

	

Legenda:	dimensões	do	questionário	de	avaliação	de	satisfação	dos	colaboradores	SPMS,	E.P.E.,	com	as	

pontuações	médias	calculadas	mais	elevadas.	

	

	

	

Gráfico	3:	Dimensões	com	menores	níveis	de	satisfação	por	parte	dos	colaboradores	

	 	
	

Legenda	dimensões	do	questionário	de	avaliação	de	satisfação	dos	colaboradores	SPMS,	E.P.E.,	com	as	

pontuações	médias	calculadas	mais	baixas.	
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6. Resultados	por	Dimensões	
	

Começaremos	 por	 analisar	 os	 padrões	 de	 respostas	 nas	 dimensões	 mais	 valorizados	 pelos	

colaboradores,	 aquelas	 onde	 os	 níveis	 de	 satisfação	 médios	 calculados	 são	 os	 mais	 elevados.	

Seguiremos,	 para	 o	 devido	 efeito,	 a	 ordem	 em	 que	 as	 dimensões	 foram	 esquematicamente	

apresentadas,	no	respeitante	ao	capítulo	5	do	presente	relatório.		

	

6.1. Maiores	níveis	de	satisfação	

	

 Dimensão:	Relações	Profissionais		(média	global	de	satisfação	3.62)	

	

Na	 dimensão	 ‘relações	 profissionais’	 os	 colaboradores	 avaliaram	 questões	 relacionadas	 com	 o	

envolvimento,	 padrão	 de	 interação	 e	 comunicação	 entre	 diferentes	 níveis	 hierárquicos	 e	

departamentos.	 Além	 da	 satisfação	 com	 o	modo	 como	 percecionam	 a	 interação	 da	 Administração,	

Diretores,	 Coordenadores	 e	 Chefia	 direta	 com	 os	 restantes	 colaboradores	 integrados	 nos	 serviços	

internos	da	SPMS,	E.P.E.,	manifestaram	a	sua	satisfação	com	o	tipo	de	comunicação	estabelecida	com	o	

departamento	de	gestão	de	recursos	humanos.		

Os	padrões	de	respostas,	em	percentagem,	valores	médios	globais	e	respetivo	desvio	padrão,	estão	

refletidos	na	tabela	1,	que	se	segue.		

	

Tabela	1:	Análise	da	percentagem	de	respostas	por	nível	da	escala	de	likert,	na	dimensão	

‘Relações	Profissionais’	

	

Legenda:	percentagem	de	respostas	obtidas	em	cada	nível	da	escala	de	likert,	respetiva	média	(M)	e	
desvio	padrão	(DP),	nas	diferentes	questões	que	constituem	um	dos	grandes	domínios	avaliados,	o	das	

profissionais	estabelecidas	na	SPMS,	E.P.E..		
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 Dimensão:	Contexto	Organizacional	(média	global	de	satisfação	3.87)	

	

Na	seguinte	dimensão	 ‘contexto	organizacional’,	 os	colaboradores	autoavaliaram	a	sua	satisfação	

com	o	conhecimento	e	partilha	dos	princípios,	missão	e	valores	da	organização,	bem	como,	com	os	

níveis	de	produtividade	e	qualidade	do	trabalho	desenvolvido.	Mais	classificaram	a	clareza	do	papel	

que	 assumem	 enquanto	 profissionais	 SPMS,	 E.P.E.,	 informação	 de	 fulcral	 importância	 em	 contexto	

profissional.	

	

Tabela	2:	Análise	da	percentagem	de	respostas	por	nível	da	escala	de	likert,	na	dimensão	

‘Contexto	Organizacional’	

	

Legenda:	percentagem	de	respostas	obtidas	em	cada	nível	da	escala	de	likert,	respetiva	média	(M)	e	
desvio	padrão	(DP),	nas	diferentes	questões	que	constituem	a	avaliação	de	satisfação	com	o	contexto	

organizacional.	

	
	

 Dimensão:	Envolvimento	Profissional	(média	global	de	satisfação	3.93)	

	

Na	 dimensão	 ‘envolvimento	 profissional’	 estão	 refletidos	 campos	 correspondentes	 ao	 nível	 de	

orgulho	por	pertencer	à	organização,	 empenho	e	dedicação	à	mesma,	 e	nível	de	 realização	com	as	

funções	desempenhadas.	

É	 aqui	 que	 os	 colaboradores	 SPMS,	 E.P.E.	 apresentam	 os	 seus	 níveis	 de	 satisfação	mais	 elevados,	

conforme	dados	refletidos	na	tabela	3,	que	se	segue.	
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Tabela	3:	Análise	da	percentagem	de	respostas	por	nível	da	escala	de	likert,	na	dimensão	

‘Envolvimento	Profissional’	

	

Legenda:	percentagem	de	respostas	obtidas	em	cada	nível	da	escala	de	likert,	respetiva	média	(M)	e	
desvio	padrão	(DP),	nas	diferentes	questões	que	constituem	a	avaliação	da	satisfação	com	o	contexto	

organizacional	onde	estão	inseridos	os	colaboradores.	

	

Interessa	 notar,	 na	 observação	 detalhada	 dos	 últimos	 resultados,	 que	 o	 processo	 avaliativo	 recaiu	

sobre	 dimensões	 em	 que	 o	 foco	 da	 avaliação	 é	 direcionado	 para	 o	 enquadramento	 que	 o	 próprio	

colaborador	 assume	 na	 organização.	 Nas	 questões	 aqui	 submetidas	 a	 avaliação,	 os	 colaboradores	

posicionam‐se	num	papel	ativo,	pelo	que,	o	nível	de	auto	envolvência	poderá	conduzir	a	um	aumento	

das	pontuações	atribuídas	nestas	mesmas	dimensões.	

 

6.2. Menores	níveis	de	satisfação	

	

Dando	continuidade	à	exposição	dos	 resultados	obtidos,	prossegue‐se	para	análise	dos	padrões	de	

resposta	dos	colaboradores	naquelas	que	foram	as	dimensões	menos	valorizadas,	que	contribuem	

para	uma	redução	dos	níveis	de	satisfação	dos	colaboradores.		

Seguem‐se	 as	 tabelas	 que	 agrupam	 e	 detalham	 os	 resultados	 obtidos	 nos	 diferentes	 tópicos	 que	

constituem	as	três	dimensões	de	maior	fragilidade	na	organização.		

	

 Dimensão:	Reconhecimento	(média	global	de	satisfação	3.45)	

	

Na	dimensão	 ‘reconhecimento’	estão	 refletidos	 temas	 relacionadas	 com	o	 feedback	 recebido	pelo	

colaborador	 em	 relação	 ao	 seu	 desempenho;	 os	 níveis	 de	 satisfação	 com	 as	 oportunidades	 de	

desenvolvimento	profissional;	níveis	de	autonomia;	ações	de	formação	recebidas;	e	com	a	noção	de	

poder	ou	não	contribuir	para	o	alcance	dos	objetivos	globais	da	organização.		

As	 avaliações	 atribuídas	 a	 cada	 um	destes	 tópicos	 estão	 refletidas	 na	 tabela	 que	 apresentamos	 de	

seguida.	
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Tabela	4:	Análise	da	percentagem	de	respostas	por	nível	da	escala	de	likert,	na	dimensão	

‘Reconhecimento’	

Legenda:	percentagem	de	respostas	obtidas	em	cada	nível	da	escala	de	likert,	respetiva	média	(M)	e	
desvio	padrão	(DP),	nas	diferentes	questões	que	constituem	a	avaliação	de	satisfação	com	o	reconhecimento	

profissional	na	organização.	

	

Constata‐se,	através	de	uma	breve	consulta	à	tabela	4	que	o	subdomínio	que	contribui,	com	maior	peso,	

para	a	diminuição	dos	níveis	de	satisfação	dos	colaboradores,	é	relativo	à	obtenção/	não	obtenção	

regular	 de	 feedback	 sobre	 o	 trabalho	 individual	 de	 cada	 colaborador.	 Questão	 valorizada	 pelos	

colaboradores	SPMS,	E.P.E.	e	que,	na	sua	perspetiva,	verifica‐se	numa	medida	insuficiente.	

	
 Dimensão:	Condições	de	Trabalho	(média	global	de	satisfação	3.41)	

	

Na	 dimensão	 ‘condições	 de	 trabalho’,	 foram	 avaliados	 tópicos	 relacionados	 com	 o	 ambiente	 de	

trabalho	e	interação	entre	equipas;	horário	de	trabalho;	e	temas	mais	sensíveis	como	a	possibilidade	

de	 conciliar	 a	 vida	 pessoal	 com	 a	 vida	 profissional,	 ou	 a	 perceção	 de	 igualdade	 de	 tratamento	 na	

organização.	O	padrão	de	resultados	em	cada	um	dos	subtópicos	descritos	será	exposto	para	consulta	

na	tabela	seguinte.		

	

Tabela	5:	Análise	da	percentagem	de	respostas,	por	nível	da	escala	de	likert,	na	

dimensão	‘Condições	de	trabalho’	

Legenda:	percentagem	de	respostas	obtidas	em	cada	nível	da	escala	de	likert,	respetiva	média	(M)	e	
desvio	padrão	(DP),	nas	diferentes	questões	que	constituem	a	avaliação	de	satisfação	com	as	condições	de	

trabalho	na	organização.	
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As	últimas	duas	últimas	questões	(4)	e	(5),	listadas	na	tabela	anterior,	são	as	que	apresentam	a	média	

calculada	inferior,	como	é	possível	verificar.	Estes	resultados	que	poderão	estar	relacionados	com	o	

padrão	 de	 funções,	 exigências	 associados	 e	 dinâmica	 de	 uma	 estrutura	 organizacional	 em	

desenvolvimento	e	crescimento	permanente,	como	é	o	caso	da	SPMS,	E.P.E..	

	

 Dimensão:	Expetativas	(média	global	de	satisfação	3.37)	

	

Na	dimensão	‘expetativas’,	os	colaboradores	são	convidados	a	expressar	a	sua	opinião,	satisfação	ou	

insatisfação	 com	 o	 último	 ano	 de	 trabalho,	 bem	 como	 a	 avaliar	 a	 possibilidade	 de	 desenvolver	

perspetivas	de	futuro	profissional	enquanto	colaborador	da	organização.		

Este	 grande	 domínio	 onde	 são	 exploradas	 as	 expetativas	 profissionais,	 é	 aquele	 em	 que	 os	

colaboradores	 apresentam	 os	 menores	 resultados	 médios	 (globais)	 de	 satisfação.	 Os	 resultados	

discriminados,	à	semelhança	do	que	tem	sido	apresentado,	seguem	em	tabela.		

	

Tabela	6:	Análise	da	percentagem	de	respostas	por	nível	da	escala	de	likert,	na	
dimensão	‘Expetativas’	

Legenda:	percentagem	de	respostas	obtidas	em	cada	nível	da	escala	de	likert,	respetiva	média	(M)	e	desvio	
padrão	(DP),	nas	diferentes	questões	que	constituem	a	avaliação	de	satisfação	com	as	expetativas	profissionais	

enquanto	colaborador(a)	SPMS,	E.P.E..	

	

Para	conhecimento	fino,	a	perceção	dos	colaboradores	em	relação	às	suas	perspetivas	profissionais	

futuras	na	SPMS,	E.P.E.,	dá	forma	à	questão,	das	últimas	avaliadas,	com	média	calculada	mais	baixa.	

Ainda	assim,	uma	percentagem	de	51%	dos	colaboradores	apresenta‐se	satisfeita	com	o	último	ano	de	

trabalho	enquanto	recurso	desta	organização,	dado	importante	numa	perspetiva	de	reflexão	interna.	
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6.3. Níveis	de	satisfação	intermédios	

	

É	dada	continuidade	ao	presente	relatório	com	a	apresentação	dos	resultados	das	avaliações	atribuídas	

às	restantes	dimensões	que	constituem	o	questionário	de	avaliação	utilizado	no	processo	em	análise,	

onde	serão	detalhados	os	níveis	intermédios	de	satisfação	dos	colaboradores.		

	

 Dimensão:	Condições	de	higiene,	segurança,	equipamentos	e	serviços	(média	global	de	
satisfação	3.55)	

	

Na	 dimensão	 ‘condições	 de	 higiene,	 segurança,	 equipamentos	 e	 serviços’	 o	 nível	 médio	 de	

satisfação	dos	colaboradores	foi	de	3,55	valores	na	escala	de	likert.	Sendo	possível	antecipar	o	objeto	

alvo	de	avaliação	neste	domínio,	os	colaboradores	posicionaram‐se	face	às	condições	de	higiene	das	

instalações	 da	 SPMS,	 E.P.E.,	 condições	 de	 segurança,	 e	 qualidade	 dos	 equipamentos	 e	 software	

disponibilizados	para	o	correto	exercício	das	suas	funções,	tanto	em	Lisboa	como	no	Porto.	

	

Tabela	7:	Análise	da	percentagem	de	respostas	por	nível	da	escala	de	likert,	na	

dimensão	‘condições	de	higiene,	segurança,	equipamentos	e	serviços’	

Legenda:	percentagem	de	respostas	obtidas	em	cada	nível	da	escala	de	likert,	respetiva	média	(M)	e	desvio	
padrão	(DP),	nas	diferentes	questões	que	constituem	a	avaliação	de	satisfação	com	as	condições	de	higiene	e	

segurança,	equipamentos	e	serviços	da	organização.		
 

	
	

 Dimensão:	Mudança	e	Inovação	(média	global	de	satisfação	3.49)	
	

Na	dimensão	‘mudança	e	inovação’	o	nível	médio	de	satisfação	dos	colaboradores	foi	de	3,49	valores	

na	escala	de	likert	utilizada.			

Neste	espaço	os	colaboradores	foram	incitados	a	avaliar	duas	questões	relacionadas	com	o	modo	como	

a	 organização	 se	 posiciona	 face	 à	 capacidade	 de	 flexibilização.	 Concretamente,	 pontuaram	 a	 sua	
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satisfação	com	a	capacidade	da	SPMS,	E.P.E.	em	aceitar	e	integrar	sugestões	de	melhoria,	e,	de	forma	

direcionada,	a	capacidade	de	mudança	e	inovação	permanentes.		

A	discriminação	numérica,	percentagens	e	médias,	é	apresentada	na	próxima	tabela,	sendo	possível	

adiantar	que	os	colaboradores	se	apresentam	globalmente	satisfeitos	com	este	campo	em	reflexão.	A	

maior	percentagem	de	respostas	recai	sobre	o	nível	4	da	escala	de	likert,	embora	o	desvio	padrão	seja	

superior	 a	 1	 valor	 em	 ambas	 as	 questões	 atendidas	 pelos	 colaboradores,	 dado	 que	 também	 será	

importante	reter.		

	

Tabela	8:	Análise	da	percentagem	de	respostas	por	nível	da	escala	de	likert	na	

dimensão	‘mudança	e	inovação’	

	

Legenda:	percentagem	de	respostas	obtidas	em	cada	nível	da	escala	de	likert,	respetiva	média	(M)	e	desvio	
padrão	(DP),	nas	diferentes	questões	que	constituem	a	avaliação	de	satisfação	com	a	predisposição	à	mudança	e	

inovação	da	organização.	
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7. Padrões	de	Resposta	por	Categoria	Profissional	
	

Analisaremos	 de	 seguida	 os	 padrões	 de	 resposta	 sob	 a	 perspetiva	 das	 diferentes	 categorias	

profissionais	que	constituem	a	amostra	desta	análise.		

As	 dimensões	 analisadas	 em	 maior	 detalhe	 serão	 aquelas	 onde	 a	 opção	 1	 da	 escala	 de	 likert	

‘totalmente	insatisfeito’	ganhou	maior	expressão.	Deste	modo	procuraremos	conhecer	as	categorias	

profissionais	com	manifestos	níveis	de	insatisfação,	bem	como	os	fatores	que	contribuem	para	esta	

mesma.		

Com	 o	 intuito	 de	 facilitar	 a	 exposição	 e	 consulta,	 e	 antes	 de	 proceder‐se	 à	 análise	 dos	 diferentes	

padrões	de	resultados	por	categoria	profissional,	agrupam‐se,	de	seguida,	os	tópicos	do	questionário	

que	se	fazem	acompanhar	pelas	percentagens	de	respostas	de	nível	1,	mais	elevadas.	Apenas	sobre	

estas	será	efetuado	o	estudo	do	posicionamento	e	distribuição	dos	diferentes	grupos	profissionais.	

	

Tabela	9:	Dimensões	com	maior	percentagem	de	resposta	no	nível	1	da	escala	de	likert	

	

Legenda:	o	nível	1	da	escala	de	likert	recebeu	maior	percentagem	de	respostas	em	tópicos	integrados	
nas	dimensões	‘expetativas’,	‘condições	de	trabalho’	e	‘reconhecimento’,	cujas	percentagens	variam	entre	os	

10,07%	e	os	16,34%.	

	

Analisaremos	agora	o	modo	como	as	diferentes	categorias	profissionais	se	posicionaram	na	avaliação	

dos	tópicos	suprarreferidos,	no	sentido	de	melhor	direcionar	o	desenvolvimento	de	planos	de	ação	e	

melhoria	organizacional.		

No	que	respeita	às	expetativas	profissionais,	entenda‐se	de	forma	específica,	as	perspetivas	de	futuro	

dos	colaboradores	SPMS,	E.P.E.,	é	possível	constatar‐se	que,	os	coordenadores	dão	forma	à	categoria	

profissional	com	os	maiores	níveis	de	satisfação	neste	domínio.	Apresentam	uma	média	de	avaliação	

de	4	valores	na	escala	de	likert.		



	
	

© 2018 SPMS | Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E       Avaliação Satisfação dos Colaboradores 2017 

19 

De	 seguida,	 a	 categoria	 profissional	 que	 se	 apresenta	 com	níveis	 de	 satisfação	 posicionados	 numa	

média	de	3,8	valores	é	a	dos	técnicos	de	informática	e,	só	posteriormente,	com	uma	média	de	3,66	

valores,	os	diretores	da	organização.		

A	 categoria	 profissional	 com	menores	 níveis	 de	 satisfação	 neste	 tópico	 é	 a	 correspondente	 à	 dos	

especialistas	 informáticos,	 o	 que	 pode	 indicar‐nos	 que	 são	 os	 que	 se	 encontram	 com	 as	 mais	

reduzidas	perspetivas	futuras	enquanto	profissionais	integrados	na	SPMS,	E.P.E..	Os	motivos	que	em	

certeza	 conduzem	a	 estes	 resultados	 são	 difíceis	 de	 apurar,	 considerando	o	método	de	 recolha	de	

informação	aqui	adotado,	o	inquérito	online.		

Para	conhecimento	claro	das	médias	calculadas	para	cada	categoria	profissional,	face	às	expetativas	

futuras	profissionais,	consultar	a	tabela	10.		

	

Tabela	10:	Níveis	de	satisfação	no	domínio	‘expetativas	profissionais	futuras’,	por	categoria	

profissional	

	
Legenda:	média	obtida	na	avaliação	das	perspetivas	futuras	enquanto	profissional	SPMS,	E.P.E.,	considerando	as	

diferentes	categorias	profissionais.	

	

Olhando	agora	para	os	temas	alistados	na	dimensão	condições	de	trabalho,	surge‐nos	outro	padrão	

de	respostas	que	posiciona	os	grupos	de	profissionais	noutra	ordenação.		

No	 leque	 de	 questões	 com	menores	 níveis	 de	 satisfação,	 surge‐nos	 o	 tema	 da	 conciliação	 da	 vida	

profissional	com	a	vida	pessoal	e	familiar.	Sendo	este	um	tema	sensível	nas	mais	variadas	culturais	e	

estruturas	organizacionais	importará	reconhecer	qual	a	categoria	profissional	com	os	mais	elevados	

níveis	de	satisfação,	sendo,	na	SPMS,	E.P.E.,	o	dos	técnicos	de	informática.	Este	grupo	posiciona‐se	

com	uma	média	de	satisfação	de	4	valores	na	escala	likert	suprarreferida.		

Seguidamente,	 importa	conhecer	a	categoria	profissional	que	se	apresenta	com	níveis	de	satisfação	

posicionados	 num	 nível	 intermédio,	 com	 uma	 média	 de	 2,83	 valores,	 podendo	 definir‐se	 que	 os	

colaboradores	 não	 estão	 nem	 satisfeitos	 nem	 insatisfeitos.	 Nesta	 posição	 encontra‐se	 o	 grupo	 de	

diretores	da	SPMS,E.P.E..	
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Por	 fim,	com	uma	média	de	2,75	 valores,	posicionam‐se	os	coordenadores	da	organização,	que,	à	

semelhança	do	que	acontece	com	os	especialistas	informáticos,	fazem	parte	do	grupo	de	profissionais	

que	considera	mais	difícil,	dadas	as	suas	condições	de	vida	e	condições	profissionais,	conjugar	ambos	

os	contextos.	Estes	resultados	serão	agrupados	na	tabela	11,	próxima.		

No	que	respeita	aos	níveis	de	satisfação	com	a	 igualdade	de	 tratamento	entre	os	colaboradores	da	

organização,	os	padrões	respostas	e	respetivos	níveis	de	satisfação	mantêm‐se	semelhantes	aos	que	

acabam	de	ser	descritos.	Em	suma,	com	maiores	níveis	de	satisfação	e	com	uma	média	de	3,83	valores	

surgem	os	diretores	da	organização,	estes	dão	forma	à	categoria	profissional	que	se	considera	alvo	de	

um	padrão	de	tratamento	percecionado	como	uniforme.		A	estes,	seguem‐se	os	coordenadores,	com	

uma	média	de	satisfação	de	3,69	valores,	e	os	técnicos	de	informática,	com	3,6	valores,	replicando	o	

top	três	do	campo	anteriormente	descrito.		

Todos	os	resultados	anteriormente	descritos	são	agrupados	na	tabela	11,	podendo	ser	comparados	os	

posicionamentos	 das	 diferentes	 categorias	 profissionais	 nestas	 duas	 questões,	 relacionadas	 com	

temas,	naturalmente,	sensíveis	e	de	carácter	subjetivo.		

Salienta‐se	que	aqui	são	explorados	resultados	que	dependem	da	auto	perceção	dos	colaboradores,	

que	se	manifestam	em	respostas	fechadas.		

Apesar	dos	diferentes	padrões	de	resposta	por	parte	dos	profissionais	da	SPMS,	E.P.E.,	destaca‐se	a	

inexistência	 de	 níveis	 de	 proeminente	 insatisfação,	 que	 aproximariam	 os	 resultados	 globais	 dos	

valores	2	e	1	da	escala	de	likert.	Para	melhor	análise	e	reflexão,	consultar	a	tabela	seguinte.	

	

Tabela	11:	Níveis	de	satisfação	com	as	condições	de	trabalho,	por	categoria	profissional	

	

Legenda:	média	obtida	na	avaliação	da	satisfação	relacionada	com	a	possibilidade	de	conciliar	a	vida	
profissional	com	a	vida	pessoal,	bem	como	com	a	igualdade	de	tratamento	na	SPMS,	E.P.E.,	considerando	as	

diferentes	categorias	profissionais.	

Transitando	agora	para	o	campo	do	reconhecimento	profissional,	de	 forma	particular,	os	níveis	de	

satisfação	 com	 o	 feedback	 e	 informação	 que	 os	 colaboradores	 obtêm	 sobre	 o	 seu	 desempenho	

profissional,	são	observados	novos	padrões	de	satisfação	entre	as	diferentes	categorias	profissionais.		
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O	grupo	profissional	 que	 avalia	 este	 domínio	 com	a	média	mais	 elevada	 é	 o	 grupo	dos	diretores,	

pontuando	este	campo	com	o	valor	médio	calculado	de	3.66	valores,	o	que	permite	assumir	que,	no	

geral,	se	apresentam	satisfeitos	com	o	feedback	que	recebem	pelo	seu	trabalho	e	desempenho	na	SPMS,	

E.P.E.,	seja	pela	via	direta	ou	percetiva.		

Ainda	com	níveis	de	satisfação	elevados	surge	o	grupo	dos	assistentes	técnicos,	com	uma	média	de	

2.95	valores	na	escala	de	likert.		

Com	níveis	de	insatisfação	posicionados	na	opção	2	da	escala	de	likert,	objetivamente,	com	um	valor	

médio	 de	 satisfação	 de	 2.2	 valores,	 posicionam‐se	 os	 especialistas	 informáticos,	 próximos	 dos	

resultados	obtidos	pelos	técnicos	de	informática,	com	um	nível	médio	de	satisfação	de	2.8	valores.	

Os	resultados	são	agrupados	na	tabela	12.		

	
Tabela	12:	Níveis	de	satisfação	no	domínio	‘informação	regular	sobre	o	meu	desempenho’,	por	

categoria	profissional	

	

Legenda:	média	obtida	na	avaliação	da	satisfação	com	o	feedback	obtido	pelo	desempenho	dos	colaboradores	

SPMS,	E.P.E.,	considerando	as	diferentes	categorias	profissionais.	

	

Após	análise	de	todos	os	dados	que	dão	forma	ao	capítulo	7	do	presente	relatório,	onde	as	categorias	

profissionais	constituíram	foco	de	análise,	constatamos	a	existência	de	um	padrão	constante	no	que	é	

relativo	ao	posicionamento	da	categoria	especialista	informático	da	SPMS,	E.P.E..		

Esta	categoria	profissional,	nos	temas	analisados,	apresenta	médias	de	insatisfação	transversais,	nunca	

ascendendo	 ao	 nível	 3	 da	 escala	 de	 likert,	 mantendo‐se,	 pelo	 contrário,	 no	 escalão	 qualitativo	

designado	«insatisfeito».		

No	que	concerne	aos	temas	aprofundados	nas	últimas	páginas,	constata‐se	que	o	grupo	de	especialistas	

informáticos	 tem	os	níveis	de	 satisfação	posicionados	 entre	 valores	médios	de	2.2	 no	modo	 como	

percecionam	o	feedback	que	recebem	pelo	seu	desempenho,	e	os	valores	médios	de	2.7,	quando	lhes	

é	pedido	para	avaliar	a	sua	perceção	sobre	a	possibilidade	de	conciliação	da	vida	profissional	com	a	

vida	pessoal	e	familiar.		
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8. Padrões	de	Resposta	por	Local	de	Trabalho	
	

Em	relação	à	análise	do	padrão	dos	níveis	de	satisfação	por	local	de	trabalho	(instalações	de	Lisboa	e	

Porto),	importa	explorar,	de	forma	específica,	quais	as	dimensões	que	se	distinguem.		

Do	questionário,	dois	dos	tópicos	carecem	de	particular	atenção,	quando	se	ponderam	os	efeitos	da	

diferença	de	instalações	sobre	o	tipo	de	respostas	apresentadas	pelos	colaboradores.		

Importa	então	conhecer	como	se	posicionam	os	colaboradores	em	relação	à	própria	estrutura	física	

das	instalações	onde	estão	integrados,	condições	de	higiene	e	segurança,	bem	como	a	satisfação	com	

os	equipamentos	e	software	disponibilizados	para	o	exercício	das	suas	funções.	

Outra	questão	alvo	de	particular	atenção	neste	capítulo,	relaciona‐se	com	a	auto	perceção	sobre	os	

padrões	de	comunicação	estabelecidos	entre	os	diferentes	níveis	hierárquicos.	

Nesta	 sequência,	 e	 em	 relação	 às	 condições	 de	 higiene,	 segurança,	 equipamento	 e	 serviços,	 os	

colaboradores	não	se	apresentam	nem	satisfeitos	nem	insatisfeitos,	 independentemente	do	local	de	

trabalho	onde	estão	integrados.	A	média,	no	Porto,	foi	de	3	valores,	e	em	Lisboa,	de	3,32	valores	na	

escala	de	likert.		

O	 aspeto	 mais	 valorizado	 pelos	 colaboradores	 de	 Lisboa,	 é	 relativo	 às	 condições	 de	 higiene	 das	

instalações	 onde	 estão	 integrados.	 Já	 no	 Porto,	 um	 dos	 pontos	 mais	 valorizados	 é	 o	 software	

disponibilizado	para	o	exercício	das	suas	funções.			

Em	relação	às	principais	 fragilidades,	 identificam‐se	 também	diferentes	posicionamentos	por	parte	

dos	 inquiridos.	 No	 Porto,	 as	 questões	 que	 mais	 contribuem	 para	 uma	 diminuição	 dos	 níveis	 de	

satisfação	 são	 relativas	 às	 instalações	 e	 serviços	 de	 apoio,	 onde	 se	 incluem,	 por	 exemplo,	 bar,	

instalações	sanitárias,	e	outras,	avaliadas	com	uma	média	de	2,16	valores,	o	se	traduz	num	nível	de	

insatisfação	 por	 parte	 dos	 colaboradores.	 Em	 Lisboa,	 não	 chegando	 a	 representar	 um	 estado	 de	

insatisfação,	 as	 pontuações	 mais	 baixas	 foram	 atribuídas	 aos	 equipamentos	 informáticos	

disponibilizados.	Os	resultados	obtidos	nas	diferentes	questões,	descritos	por	local	de	trabalho,	estão	

agrupados	nas	tabelas	que	passamos	a	mostrar.		
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Tabela	13:	Níveis	de	satisfação	nas	questões	que	constituem	o	domínio	‘higiene,	

segurança,	equipamentos	e	serviços’	

	

LOCAL	 *	Questão1	 Questão2	 Questão3	 Questão4	 Questão5	 Questão6	

Lisboa	 3,46	 3,37	 3,22	 3,28	 3,44	 3,19	

Porto	 2,83	 3,23	 3,36	 3,41	 3,58	 2,16	

Legenda:	média	obtida	na	avaliação	da	satisfação	com	as	seis	questões	que	constituem	a	dimensão	‘higiene,	
segurança,	equipamentos	e	serviços’,	considerando	o	local	de	trabalho	(Lisboa	e	Porto).	

	

*	Questões	refletidas	na	tabela	13:		

Q1	‐	Condições	de	higiene	|	Q2	‐	Condições	de	segurança	|	Q3	‐	Equipamentos	informáticos	disponíveis	|	Q4	‐	Software	disponível	
|	Q5	‐	Equipamentos	de	comunicação	disponíveis	|	Q6	‐	Instalações	e	serviços	de	apoio	(ex.	bar,	instalações	sanitárias,	etc.).	

	

	

Tabela	14:	Níveis	de	satisfação	nas	questões	que	constituem	o	domínio	‘relação	com	a	

organização’	

LOCAL	 *	Questão1 Questão2	 Questão3	 Questão4	 Questão5	

Lisboa	 3,6	 3,61	 4,1	 4,2	 4,06	

Porto	 2,81	 2,59	 3,65	 3,49	 3,24	

Legenda:	média	obtida	na	avaliação	da	satisfação	com	as	cinco	questões	que	constituem	a	dimensão	‘relação	
com	a	organização’,	considerando	o	local	de	trabalho	(Lisboa	e	Porto).	

	

	
*	Questões	refletidas	na	tabela	14	
Q1	‐	Nível	de	envolvimento	da	Administração	com	os	colaboradores	da	organização	|	Q2	‐	Nível	de	envolvimento	dos	Diretores	
com	 os	 colaboradores	 da	 organização	 |	 Q3	 ‐	 Apoio	 disponibilizado	 por	 parte	 da	 minha	 chefia	 direta	 |	 Q4	 ‐	 Comunicação	
estabelecida	com	a	minha	chefia	direta	|	Q5	‐	Comunicação	e	relação	estabelecida	com	o	departamento	de	Gestão	de	Recursos	
Humanos	da	SPMS.	
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9. Padrões	de	Resposta	por	Género	
 

No	contexto	da	análise	que	tem	vindo	dar	forma	ao	presente	relatório,	será	agora	conduzido	um	estudo	

em	 matéria	 de	 perspetivas	 de	 género.	 A	 satisfação	 dos	 colaboradores	 com	 a	 organização,	 será	

explorada	 segundo	 um	prisma	distinto,	 procurando	 conhecer‐se	 eventuais	 diferenças	 relacionadas	

com	o	fator	género	nos	padrões	de	resposta.	

Começaremos	 por	 observar	 que	 a	 média	 global	 de	 satisfação,	 considerando	 todos	 os	 domínios	

refletidos	no	inquérito	de	avaliação	de	satisfação	dos	colaboradores,	não	difere	grandemente,	quando	

agrupados	 os	 resultados	 por	 género,	 conforme	 informação	 retratada	 no	 quadro	 que	 se	 segue.	 É	

interessante	 notar	 que,	 embora	 o	 grupo	 feminino	 apresente	 um	 valor	médio,	 global	 de	 satisfação	

superior,	o	resultado	difere	apenas	0.2	valores	comparativamente	ao	grupo	do	género	masculino.		

	

Quadro	8:	Média	dos	níveis	de	satisfação	por	género	

Género Valor médio (1 a 5) 

Feminino 3,6
Masculino 3,4

Legenda:	média	global	dos	níveis	de	satisfação	dos	colaboradores	(numa	escala	de	likert	de	1	a	5),	

considerando	os	padrões	de	respostas	por	género.	 

 

Importa	 adiantar	 que,	 nos	 grandes	 temas	 que	 constituem	 o	 inquérito	 de	 avaliação	 (contexto	

organizacional,	condições	de	higiene,	segurança	e	serviços,	condições	de	trabalho,	reconhecimento	e	

recompensas,	 mudança	 e	 inovação,	 relação	 com	 a	 organização,	 expetativas	 e	 envolvimento),	 os	

menores	 níveis	 de	 satisfação,	 quando	 analisados	 sob	 a	 perspetiva	 do	 género,	 surgem,	 para	 ambos	

feminino	e	masculino,	no	mesmo	domínio	e	questão	específica,	conforme	se	pode	constatar	nos	valores	

da	tabela	que	se	segue.	

	
Tabela	15:	Níveis	de	satisfação	no	domínio	'reconhecimento	e	recompensas’	por	

género	

GÉNERO	 *	Questão1 Questão2	 Questão3	 Questão4 Questão5	

Feminino	 3,44	 3,84	 3,69	 3,03	 3,64	

Masculino	 2,92	 3,3	 3,48	 2,53	 3,63	

Legenda:	média	obtida	na	avaliação	da	satisfação	relativa	às	cinco	questões	que	constituem	a	dimensão	
‘reconhecimento	e	recompensas’,	considerando	a	perspetiva	do	género.	

	
*	Questões	refletidas	na	tabela	15	
Q1‐	Oportunidade	 de	 desenvolvimento	 |	 Q2	 ‐	 Ações	 de	 formação	 recebidas	 |	 Q3	 ‐	Nível	 de	 autonomia	 para	 planeamento	 e	
avaliação	|	Q4	‐	Informação	regular	sobre	desempenho	|	Q5	‐	Contribuição	para	alcançar	objetivos	globais	
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O	domínio,	 refletido	no	 inquérito	utilizado	ao	 abrigo	deste	processo,	 que	 se	destaca	 com	os	níveis	

médios	de	satisfação	mais	baixos,	na	perspetiva	da	categoria	género,	é	o	que	se	relaciona	com	o	tipo	de	

reconhecimento	 e	 recompensas	 organizacionais.	 As	 respostas	 que	 apresentam	 cálculos	médios	 de	

satisfação	menores,	 em	 todos	 o	 inquérito,	 são	 as	 que	 respondem	 à	 satisfação	 com	 a	 obtenção	 de	

informação	regular	sobre	o	desempenho	dos	colaboradores.	Ambos	os	géneros	identificam	este	como	

o	campo	onde	a	sua	insatisfação	é	mais	evidente.		

O	 mesmo	 se	 verifica	 com	 os	 valores	 mais	 elevados	 de	 satisfação	 dos	 colaboradores,	 quando	

perspetivadas	eventuais	diferenças	de	género.	Apesar	do	valor	médio	não	se	igualar,	o	maior	nível	de	

satisfação	surge,	para	ambos	os	géneros,	exatamente	no	mesmo	domínio	genérico,	‘envolvimento’	e	na	

mesma	 questão	 específica,	 relacionada	 com	 a	 dedicação	 dos	 colaboradores	 à	 organização.	 Para	

consulta,	os	valores	serão	descritos	na	tabela	seguinte.	

	

Tabela	16:	Níveis	de	satisfação	no	domínio	‘envolvimento’,	por	género	

GÉNERO	 *	Questão1 Questão2 Questão3	

Masculino	 3,76	 4,26	 3,63	

Feminino	 3,77	 4,17	 3,27	

	

Legenda:	média	obtida	na	avaliação	da	satisfação	relativa	às	três	questões	que	constituem	a	dimensão	
‘envolvimento’,	considerando	a	perspetiva	do	género.	

	

	
*	Questões	refletidas	na	tabela	16	

Q1	‐	Nível	de	orgulho	por	pertencer	à	organização	|	Q2	‐	Empenho	e	dedicação	à	organização	|	Q3‐		Nível	de	realização	pessoal	
com	as	funções	desempenhadas	
	

	

Observando	este	padrão	de	resultados	quantitativos,	verifica‐se	que	o	posicionamento	dos	géneros,	no	

diferentes	 domínios	 e	 questões	 avaliadas,	 é	 relativamente	 semelhante.	 As	 posições	 de	 ambos	 não	

distam	quando	convidados	a	avaliar	os	diferentes	campos	que	dão	forma	ao	contexto	de	trabalho	na	

organização	SPMS,	E.P.E..		

Constata‐se,	 através	 das	 médias	 calculadas	 para	 as	 diferentes	 respostas,	 que	 a	 satisfação	 dos	

colaboradores	face	ao	nível	de	envolvimento	com	a	organização	é	muito	homogénea	quanto	à	tipologia	

de	respostas,	com	valores	que	oscilam	entre	os	3.27	e	os	4.27,	tendência	que	se	evidencia	na	última	

tabela	apresentada.		
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Dedicaremos	 especial	 atenção	 a	 um	 dos	 temas	 alvo	 de	 avaliação	 por	 parte	 dos	 colaboradores,	 as	

‘condições	 de	 trabalho’,	 por	 incluir	 temas	 sensíveis	 e	 destacados	 nos	 esforços	 de	 promoção	 da	

igualdade	entre	homens	 e	mulheres	 a	nível	 europeu.	Um	dos	 temas	 alvo	de	particular	 atenção	é	 a	

capacidade	de	conciliação	da	vida	 familiar	com	a	vida	profissional,	possibilitada	ou	 impossibilitada	

pelo	contexto	organizacional	onde	estão	 inseridos	os	 colaboradores.	As	 restantes	questões	para	as	

quais	foram	calculadas	as	médias	das	respostas	obtidas	na	perspetiva	do	género,	estão	disponíveis	na	

próxima	tabela.			

	

Tabela	17:	Níveis	de	satisfação	no	domínio	‘condições	de	trabalho’,	por	género	

GÉNERO	 *	Questão1 Questão2	 Questão3	 Questão4 Questão5	

Feminino	 3,65	 3,83	 3,73	 3,13	 3,14	

Masculino	 3,38	 3,43	 3,28	 2,8	 2,62	

Legenda:	média	obtida	na	avaliação	da	satisfação	relativa	às	cinco	questões	que	constituem	a	dimensão	
‘condições	de	trabalho’,	considerando	a	perspetiva	do	género.	

	

	
*	Questões	refletidas	na	tabela	17	
Q1	‐	Ambiente	de	trabalho	na	organização	|		Q2	‐	Ajuda,	colaboração	e	cooperação	entre	colegas	|		Q3	‐	Horário	de	trabalho	|												
Q4	‐	Possibilidade	de	conciliar	o	trabalho	com	a	vida	familiar	e	assuntos	pessoais	|	Q5	‐	Igualdade	de	tratamento	na	organização.	

	

Na	observação	do	padrão	de	resultados	acabados	de	expor,	verifica‐se	que	a	satisfação	média	entre	

homens	e	mulheres,	é	muito	próxima	nas	várias	questões	listadas,	chegando	a	ser	superiores	no	grupo	

de	 género	 feminino.	 Esta	 constatação	 ganha	 particular	 relevo	 quando	 observamos	 em	 detalhe	 a	

sensibilidade	das	questões	refletidas	na	tabela.	Os	recursos	humanos	do	género	feminino	apresentam‐

se	 satisfeitos	 com	 a	 possibilidade	 que	 lhes	 é	 cedida	 de	 conciliação	 da	 vida	 particular	 com	 a	 vida	

profissional,	obtendo	um	nível	de	satisfação	de	3.13	valores	(escala	de	likert	de	1	a	5).	Não	tão	satisfeito	

surge	o	grupo	do	género	masculino,	contrariando	a	tendência	premente	nas	restantes	questões,	com	o	

cálculo	de	um	valor	médio	de	satisfação	de	2.8	valores.		

No	que	concerne	à	perspetiva	de	igualdade	de	tratamento	na	organização,	segundo	a	perspetiva	dos	

géneros,	o	grupo	feminino	apresenta‐se	globalmente	satisfeito.	Os	colaboradores	do	género	masculino	

revelam	menores	níveis	médios	de	satisfação	neste	campo,	em	comparação	ao	primeiro	grupo.		

Os	níveis	de	satisfação	com	os	hábitos	de	ajuda,	colaboração	e	cooperação	pelos	colegas	de	trabalho,	

encontram‐se	entre	os	valores	3	e	4	em	ambas	as	perspetivas	de	género.	O	mesmo	padrão	de	resultados	

se	verifica	na	observação	detalhada	dos	valores	médios	obtidos	nas	respostas	às	questões	número	um	

e	número	três	da	tabela	17.		
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Na	observação	dos	resultados	qualitativos,	concretamente,	na	apresentação	de	sugestões	de	melhoria,	

verifica‐se	 que	 29,14%	 da	 amostra	 do	 género	 feminino	 que	 participou	 no	 presente	 processo	 de	

avaliação	dos	níveis	de	satisfação,	deixou	expressas	as	suas	sugestões	de	melhoria	fazendo	referência	

a	diferentes	argumentos,	transversais	à	organização.	Em	relação	à	amostra	do	género	masculino	que	

aderiu	ao	processo	de	avaliação,	uma	percentagem	menor	quando	comparada	à	anterior	(15,60%	),	

deixou	expressas	as	suas	sugestões	de	melhoria.		

A	 título	 conclusivo	 e	 para	 consulta	 facilitada,	 será	 apresentada	 uma	 tabela	 onde	 constam	 os	 oito	

principais	campos	expostos	no	instrumento	de	avaliação,	com	os	valores	médios	globais	de	satisfação	

obtidos	 em	 cada	 um	 desses	 campos,	 considerando	 as	 diferenças	 de	 género.	 Além	 das	médias	 por	

domínio,	 serão	 apresentadas	 as	 médias	 globais,	 informação	 já	 exposta	 no	 início	 deste	 capítulo,	 e	

descrita,	seguidamente,	a	diferença	numérica	que	dista	a	satisfação	de	ambos	os	grupos	feminino	e	

masculino.		

	

Tabela	18:	Níveis	de	satisfação	globais,	por	domínio	e	por	género	

GÉNERO	 *	Domínio1 Domínio2	 Domínio3 Domínio4 Domínio5 Domínio6Domínio7	Domínio8	 (M)	

Feminino	 3,72	 3,64	 3,49	 3,52	 3,52	 3,72	 3,31	 3,88	 3,6	

Masculino	 3,65	 3,28	 3,10	 3,17	 3,28	 3,34	 3,67	 3,74	 3,40	

Legenda:	média	obtida	na	avaliação	da	satisfação	relativa	aos	oito	domínios	que	constituem	o	questionário	de	
‘avaliação	da	satisfação	dos	colaboradores	SPMS,	E.P.E.’,	considerando	a	perspetiva	do	género.	

	
*	Domínios	refletidos	na	tabela	18	
Domínio	1.	Contexto	organizacional	|	Domínio	2.	Condições	de	higiene,	segurança	e	serviços	|	Domínio	3.	Condições	de	
trabalho	|	Domínio	4.	Reconhecimento	e	recompensas		|	Domínio	5.	Mudança	e	inovação	|	Domínio	6.	Relação	com	a	
organização	|	Domínio	7.	Expetativas		|	Domínio	8.	Envolvimento	
	

Podemos	assim	observar	que	as	perspetivas	de	género	na	SPMS,	E.P.E.,	conduzem	a	par	e	de	forma	

harmoniosa	os	padrões	de	oscilação	entre	maiores	e	menores	níveis	de	satisfação	dos	colaboradores,	

relativos	 ao	 ano	 2017.	 Os	 resultados	 distam	 então,	 quando	 observados	 os	 posicionamentos	 por	

categoria	de	género.	Além	disso,	apesar	dos	valores	médios	de	satisfação	não	serem	exatamente	iguais	

entre	 ambos	 os	 grupos,	 as	 diferenças	 assumem	 valores	 que	 oscilam	 entre	 0,07	 e	 0,39,	 conforme	

informação	refletida	na	tabela	anterior.		

Em	conformidade	com	a	importância	que	a	igualdade	de	género	assume,	de	forma	clara	e	proeminente	

nas	políticas	sociais	e	económicas	europeias,	importou‐nos	observar	a	existência	de	eventuais	fatores	

que	de	forma	não	diagnosticada	pudessem	condicionar	a	perspetiva	dos	géneros	na	avaliação	da	sua	

satisfação	com	a	organização.		 	
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10. Análise	Qualitativa	|	Sugestões	de	Melhoria		
 

Na	 avaliação	 dos	 níveis	 globais	 de	 satisfação	 dos	 colaboradores	 relativos	 ao	 ano	 2017,	 foi	

disponibilizado	um	campo	de	resposta	aberta,	para	fins	de	apresentação	de	sugestões	de	melhoria,	

comentários,	críticas,	avaliações	alternativas	a	eventuais	campos	que	possam	não	ter	sido	abordados	

no	restante	questionário.	Este	campo	é	o	único	não	fechado,	sem	limite	de	caracteres,	apresentado	

antes	da	opção	de	submissão	do	questionário.	Considerámos	que	seria	uma	 forma	de	enriquecer	a	

análise	de	 resultados,	 aumentar	a	oportunidade	de	participação	dos	colaboradores	no	processo	de	

crescimento	e	melhoria	do	funcionamento	da	organização.		

Na	análise	das	respostas	à	questão	aberta,	começou‐se	por	contabilizar	o	número	de	participações	por	

parte	dos	colaboradores.	Dos	156	questionários	considerados	válidos	para	fins	de	análise,	obteve‐se	

128	submissões	de	comentários/	sugestões,	avaliações	qualitativas	que	foram	convertidas	em	padrões	

de	 resposta.	 A	 transcrição	 das	 respostas	 e	 apresentação	 da	 sua	 respetiva	 frequência,	 seguem	

apresentadas	de	forma	detalhada	no	anexo	1	do	presente	relatório.		

A	 sintetizar,	 os	 focos	 alvo	 de	 maior	 atenção	 por	 parte	 dos	 colaboradores	 quando	 convidados	 a	

apresentar	as	suas	sugestões	de	melhoria	foram:	as	 instalações	(27%);	a	comunicação	em	contexto	

organizacional	(11%);	a	gestão	de	equipas	e	a	satisfação	com	a	gestão	do	respetivo	trabalho	diário	

(27.3%);	mais	atenção	recaiu	sobre	a	burocratização	e	alguns	processos	formais	pertencentes	à	DRH	

(21%);	seguidamente,	alvo	de	atenção	foram	as	condições	salariais	e	outras	recompensas	(10.9%);	por	

fim,	comentários	relativos	à	academia	de	formação	(3,12%).		

Seguidamente	 serão	 analisadas	 as	 sugestões	 de	 melhoria	 apresentadas	 pelos	 colaboradores	 cuja	

frequência	verificada	foi	superior	a	cinco	respostas,	sem	atribuição	de	qualquer	grau	de	valorização	

pelo	seu	padrão,	mas	sim	por	terem	sido	repetidamente	apresentadas	pelos	colaboradores.	Salienta‐

se	que	todas	as	restantes	sugestões	estão	disponíveis	para	consulta,	em	anexo.		

No	processo	de	categorização	das	diferentes	respostas,	as	recomendações	dos	colaboradores	serão,	

sempre	 que	 possível,	 enquadradas	 naquelas	 que	 são	 as	 especificidades	 ou	 responsabilidades	 dos	

diferentes	 departamentos/	 direções.	 Inicia‐se	 esta	 análise	 com	 a	 referência	 às	 sugestões	 mais	

descritas,	as	quais	poderão	ser	enquadráveis	no	domínio	da	UAG.	Uma	das	questões	mais	referenciadas	

pelos	colaboradores,	como	carecendo	de	intervenção	e	melhoria,	é	relativa	à	falta	de	espaço	nas	salas	

de	trabalho/	instalações,	sem	especificação	em	relação	à	localização,	Lisboa	e/ou	Porto.	De	seguida,	e	

de	 forma	objetiva,	 a	necessidade	de	melhoria	das	 instalações	sanitárias,	predominantemente	nas	

instalações	do	Porto.	 Já	em	Lisboa,	com	maior	 frequência,	surge	a	sugestão	de	melhoria	do	espaço	

para	refeições	e	o	aumento	da	variedade	de	opções	no	bar	de	apoio	às	mesmas	instalações.		
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No	 domínio	 transversal	 às	 diferentes	 direções,	 os	 colaboradores	 referenciam	 a	 necessidade	 de	

melhorar	 a	 capacidade	 de	 planeamento	 e	 gestão	 de	 prazos	 associados	 aos	 diferentes	 projetos	

atribuídos	às	equipas	de	trabalho.		

Outro	dos	tópicos	prementes,	podendo	relacionar‐se	com	parte	do	trabalho	desenvolvido	pela	DCRP,	

pelo	 perfil	 da	 sua	 atividade	 e	 potencial	 de	 contribuição	 neste	 tema,	 os	 colaboradores	 incitaram	 a	

melhoria	e	o	desenvolvimento	de	estratégias	de	comunicação	interna,	questão	referenciada	por	oito	

dos	colaboradores	que	participaram	ativamente	nesta	fase	do	questionário.		

Em	 relação	 aos	 temas	 posicionáveis	 nas	 responsabilidades	 da	 DRH,	 surgem	 as	 sugestões	 de	

desmaterialização	dos	processos	e	redução	da	burocratização	associada	a	alguns	processos.	Mais	se	

adiciona	 o	 descontentamento	 com	 as	 questões	 salariais,	 onde	 os	 colaboradores	 apelam	 ao	

desenvolvimento	de	outras	estratégias	de	recompensa	pelo	trabalho	desenvolvido,	proporcionais	

ao	seu	desempenho.	

Embora	 todas	 as	 propostas	 de	 melhoria	 apresentadas	 na	 submissão	 dos	 questionários	 estejam	

agrupadas	no	anexo	1,	a	informação	anteriormente	descrita,	é	apresentada,	separadamente,	na	tabela	

15,	para	análise	sintética.		

	

Tabela	19:	Sugestões	de	melhoria	mais	apresentadas	pelos	colaboradores	

	

Legenda:	respostas	mais	frequentes	na	apresentação	de	sugestões	de	melhoria,	por	parte	dos	colaboradores	

SPMS,E.P.E.	e	respetiva	frequência.		
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11. Reflexão		
	

Na	avaliação	dos	níveis	de	satisfação	dos	colaboradores	da	SPMS,	E.P.E.,	ano	de	2017,	identificou‐se	

uma	taxa	de	adesão	superior	à	registada	nos	anos	anteriores,	tendo	sido	de	74%,	superior	aos	64%	

que	 caracterizaram	 o	 trabalho	 de	 2016	 e	 os	 62%	do	 ano	 de	 2015.	Mantém‐se	 um	 aumento	 anual	

progressivo	 da	 adesão	 por	 parte	 dos	 colaboradores,	 traduzindo	 uma	 valorização	 do	 processo	 de	

avaliação	 da	 sua	 satisfação	 e	 a	 transformação	 de	 um	 papel	 passivo,	 num	 papel	 ativo	 de	

responsabilização	enquanto	colaborador	com	a	possibilidade	de	expressar	as	suas	opiniões,	sugestões	

de	melhoria	e	contribuições	para	o	desenvolvimento	organizacional.		

Interessou‐nos	conhecer	os	padrões	de	resposta	no	intervalo	temporal	em	que	o	questionário	esteve	

ativo,	 importando	referenciar	que	neste	processo,	o	dia	da	semana	cuja	frequência	de	respostas	foi	

superior,	foi	a	sexta‐feira.	O	estudo	do	padrão	comportamental	dos	colaboradores	na	adesão	a	este	tipo	

de	iniciativas,	permite‐nos	definir	estratégias	que	visam	otimizar	a	eficácia	de	projetos	futuros.	Este	

estudo	terá	continuidade	nas	iniciativas	próximas,	de	forma	a	encontrar‐se	soluções	mais	eficazes	no	

incentivo	 à	 cooperação	 de	 todos	 os	 colaboradores	 em	 processos	 chave	 de	 estímulo	 à	 evolução	

organizacional.				

Em	síntese,	resume‐se	que,	a	média	de	satisfação	global	dos	colaboradores,	em	2017,	foi	de	3.6	valores,	

superior	à	média	do	ano	2016,	de	3.33	valores	e	de	2015,	cuja	média	global	de	satisfação	foi	de	3.03	

valores,	o	que	revela	um	aumento	progressivo	dos	níveis	de	satisfação,	a	par	com	o	aumento	da	taxa	

de	adesão	dos	participantes.		

Mais	se	sintetizam	as	percentagens	de	respostas	obtidas	em	cada	um	dos	níveis	que	compõem	a	escala	

de	 likert,	conforme	gráfico	4	que	passamos	a	apresentar.	A	adiantar	se	clarifica,	o	 terceiro	nível	 foi	

excluído	do	processo	comparativo,	pelo	motivo	da	escala	utilizada	nos	anos	anteriores,	ser	enviesada	

para	 um	 nível	 de	 satisfação	 positivo.	 Esta	 situação	 corrigida	 no	 processo	 que	 nos	 encontramos	 a	

analisar.		
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Gráfico	4:	Comparação	da	percentagem	de	respostas,	em	quatro	níveis	da	escala	de	
likert,	nos	últimos	três	anos	

	
Legenda:	percentagem	de	respostas	em	quatro	níveis	da	escala	de	likert,	comparando	os	resultados	dos	anos	de	

2015,	2016	e	2017.		

	

Importa	antecipar	que,	apesar	da	correção	à	escala,	realizada	este	ano,	os	resultados	apresentaram‐se	

globalmente	superiores.	A	título	de	clarificação,	nos	dois	anos	prévios	(2015	e	2016),	o	nível	mediano	

da	escala,	nível	3,	tendia	para	uma	valoração	positiva	e	não	intermédia,	em	que	os	colaboradores	se	

posicionavam	como	estando	«satisfeitos».	Este	ano	o	nível	mediano,	3	na	escala	likert,	traduziu	um	

real	nível	intermédio	de	valoração	qualitativa	da	escala	«nem	satisfeito	nem	insatisfeito».	Apesar	

desta	 alteração,	 que	 reduz	 a	 tendência	 para	 avaliar	 positivamente	 os	 diferentes	 domínios	 do	

questionário,	 156	 dos	 colaboradores	 da	 SPMS,	 E.P.E.	 que	 responderam	 ao	 questionário	 anual,	

apresentam‐se	com	níveis	de	satisfação	com	a	organização	superiores.	

Considerando	 a	 população	 global	 da	 SPMS,	 E.P.E.,	 a	 representatividade	 do	 género	 feminino	 foi	 de	

75,20%	e	do	género	masculino	de	68,9%.		

Em	relação	à	representatividade	dos	recursos	integrados	nas	instalações	do	Porto,	74%	dos	mesmos	

participou	ativamente	no	processo	avaliativo	relativo	a	2017,	a	par	com	a	percentagem	de	70.50%	dos	

recursos	integrados	nas	instalações	de	Lisboa.		

A	 terminar	a	presente	análise	e	procurando	agrupar	as	principais	observações,	concluímos	com	os	

domínios	com	as	melhores	médias	de	satisfação:		

1. Níveis	de	conhecimento	sobre	princípios,	missão	e	valores	da	organização:	4.05;	

2. Níveis	de	empenho	e	dedicação	à	organização:	4.44;	

3. Nível	de	produtividade	enquanto	colaboradores:	4;	

4. Comunicação	estabelecida	com	as	chefias	diretas:	4.	

Em	 relação	 a	 estes	 valores	 é	 possível	 constatarmos	 que,	 o	 segundo	 ponto	 reproduz‐se	 quando	

comparados	estes	aos	resultados	do	ano	transato,	tendo	subido	de	um	valor	médio	de	4.27,	para	4.44.		
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O	mesmo	acontece	com	o	quarto	ponto,	que	se	mantem	nos	patamares	mais	elevados	dos	níveis	de	

satisfação,	tanto	em	2016	como	em	2017.	Especificamente,	este	ano	sofreu	uma	ascensão,	transitando	

de	uma	média	de	3.87	valores,	para	uma	média	de	4	valores.		

Damos	continuação	à	síntese	de	resultado,	com	a	listagem	dos	domínios	com	as	menores	médias	de	

satisfação,	sendo	os	seguintes:		

1. Informação	regular	sobre	o	desempenho	dos	colaboradores:	2.89;	

2. Igualdade	de	tratamento	na	organização:	3.01;	

3. Possibilidade	de	conciliar	a	vida	profissional	com	a	pessoal	e	familiar:	3.05.	

Aqui,	assinala‐se:	o	segundo	ponto	«igualdade	de	tratamento	na	organização»,	mantém‐se	num	dos	

três	responsáveis	pelos	menores	níveis	de	satisfação	dos	colaboradores	SPMS,	E.P.E.,	à	semelhança	do	

que	se	verificou	no	ano	2016,	ainda	assim	com	uma	subida	global	do	valor	médio.		

De	seguida,	serão	agrupados	os	domínios	com	os	padrões	de	respostas	mais	consensuais.	De	forma	

clara,	listamos	agora	os	tópicos	com	o	menor	desvio	padrão:	

1. Empenho	e	dedicação	à	organização	(média	de	satisfação	de	4.4	valores):	DP	0.83;	

2. Níveis	de	conhecimento	sobre	princípios,	missão	e	valores	da	organização	(média	4.05):	DP	

0.84;	

3. Nível	de	produtividade	enquanto	colaborador	(média	4):	DP	0.93.	

O	primeiro	ponto	reproduz‐se	quando	analisados	os	resultados	de	2016,	mantendo,	de	forma	exata,	o	

mesmo	desvio	padrão.	Uma	vez	que	a	avaliação	dos	colaboradores,	neste	tópico,	recai	sobre	o	papel	

assumido	pelos	próprios,	«empenho	e	dedicação	à	organização»,	verifica‐se	que	a	auto	perceção	dos	

colaboradores	é	semelhante	e	consensual,		

A	título	comparativo,	expomos	de	seguida,	e	por	último,	os	domínios	com	as	três	avaliações	menos	

consensuais	(maior	desvio	padrão).	Seguem‐se:	

1. Oportunidade	de	desenvolvimento	profissional,	enquanto	colaborador	da	organização	(média	

de	satisfação	de	3.32	valores):	DP	1.26;	

2. Igualdade	de	tratamento	na	organização	(média	3.01):	DP	1.25;	

3. Relação	direção	‐	colaboradores	(média	3.22):	DP	1.22.	

O	ponto	dois	reproduz‐se	quando	analisados	os	resultados	de	2016,	com	um	desvio	padrão	superior	

duas	casas	decimais,	no	ano	transato.	No	geral,	constatou‐se	que	os	pontos	positivos	e	os	que	geraram	

maior	discordância	mantiveram‐se	de	um	ano	para	o	seguinte.	No	entanto,	os	resultados	carecem	de	

especial	 análise,	 traduzindo	 complexidades	 internas	 organizativas	 que	merecem	 a	melhor	 atenção	

num	 processo	 reflexivo	 e	 de	 orientação	 à	 definição	 dos	 planos	 estratégicos	 futuros	 de	 uma	

organização.		



	
	

© 2018 SPMS | Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E       Avaliação Satisfação dos Colaboradores 2017 

33 

12. Anexos	
 

Anexo	1:	



	

© 2018 SPMS | Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E       Avaliação Satisfação dos Colaboradores 2017 

34 

	

	

	

	


