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Instituto de Formação Turística de Macau 
Relatório do Inquérito sobre o Grau de Satisfação 

dos Utentes no Ano de 2019 
 

1. Breve apresentação do inquérito 
 
Finalidades do inquérito: o Regime de Avaliação dos Serviços Públicos e do 
Desempenho Organizacional foi publicado no dia 23 de Abril de 2019, pelo  
Despacho do Chefe do Executivo n.° 61/2019. No que diz respeito ao 
desenvolvimento dos serviços públicos, as opiniões de avaliação dos utentes 
determinam a direcção do desenvolvimento, e o grau de satisfação do público é um 
dos indicadores de medição que refletem o desempenho organizacional. Com base 
nisso, o IFTM estabeleceu um mecanismo de recolha regular de feedbacks dos utentes, 
que visa conhecer as opiniões dos mesmos sobre os serviços públicos, incluindo os 
processos ou resultados da prestação de serviços, de modo a definir, de forma 
específica, medidas de melhoria ou direcção de desenvolvimento. O IFTM realizou, 
em 2019, um inquérito sobre o grau de satisfação em relação aos 24 tipos de serviços 
internos e externos, como uma medida para colectar feedbacks dos residentes no 
âmbito do regime. Por meio da recolha das avaliações do público sobre os serviços, 
revê-se a qualidade dos serviços, a fim de alcançar o objectivo de melhoria contínua. 
 
Período do inquérito: realiza-se do segundo ao quarto trimestres de cada ano 
(dependendo da decisão das unidades individuais do IFT). 
 
Breve apresentação do plano do inquérito: o mecanismo abrange os serviços 
lançados pelo IFTM no âmbito da Carta de Qualidade (vide a lista de serviços do 
IFTM) e realiza-se a recolha de opiniões dos utentes, sob anonimato. 
 
Direcção do inquérito: inclui 9 parâmetros, nomeadamente: 1) Grau de 
conveniência, 2) Serviço do pessoal, 3) Ambiente e instalações, 4) Operações 
Interiores, 5) Eficiência dos serviços, 6) Informação sobre os serviços, 7) Serviços 
electrónicos, 8) Carta de qualidade e 9) Serviço global. 
 
Estrutura do questionário: foi adoptada a escala Likert como resposta ao inquérito, 
numa escala de 0 a 5 valores, como meio da medida.  
  
 

Valor 1 2 3 4 5 

Grau 
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito

Normal/ 
Aceitável 

Satisfeito 
Muito 

satisfeito 
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2. Resultado do Inquérito 
 

Serviços Públicos Gerais 

Questionários válidos recebidos 1534 

Factores do 
inquérito 

Conteúdo dos subitens 
Grau 

médio de 
satisfação 

Pontuação 
obtida nos 
subitens 

Desvio 
padrão 

Grau de 
Conveniência 

Horário dos serviços 

4,31 

4,33 +0,01 

Local dos serviços 4,25 -0,06 

Formas de contactos 4,36 +0,05 

Serviço do 
pessoal 

Atitude dos serviços 

4,44 

4,49 +0,05 

Grau de profissionalismo 4,43 -0,01 

Eficiência dos serviços 4,42 -0,02 

Iniciativa dos serviços 4,42 -0,02 

Ambiente e 
instalações 

Grau de conforto 
4,34 

4,38 +0,04 

Disposição das instalações 4,30 -0,04 

Operações 
Interiores 

Tempo de espera 

4,38 

4,40 +0,02 

Grau de simplicidade e 
rapidez 

4,34 -0,03 

Equidade 4,39 +0,01 

Eficiência dos 
serviços 

Em conformidade com o 
objectivo da utilização  

4,42 4,42 - 

Informações 
sobre os  
serviços 

Divulgação das 
informações 4,40 

4,38 -0,03 

Correcção das informações 4,43 +0,03 

Serviços  
electrónicos 

Abrangência dos serviços 
4,23 

4,22 -0,00 

Grau de satisfação 4,23 +0,00 

Carta de 
Qualidade 

Abrangência dos serviços 

4,36 

4,36 +0,01 

Grau de satisfação dos 
indicadores 

4,37 +0,02 

Clareza dos indicadores 4,33 -0,02 

Serviço global 
Grau de satisfação  do 

serviço global  
4,8 4,38 - 

 

Análise dos resultados 
 
As pontuações gerais de todos os itens dos serviços do IFTM são superiores a 4 
pontos, indicando que os utilizadores dos serviços do IFTM estão "satisfeitos" com 
os mesmos. Entre eles, ao subitem de "Atitude dos serviços" do "Serviço do pessoal" 
foi atribuído o valor 4,49, sendo o item com a pontuação mais elevada. Além disso, 
ao item do "Serviço do pessoal" foi atribuído o valor 4,44, a pontuação mais alta na 
categoria das pontuações médias. 
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3. Análise e tratamento da “opinião geral” 
 
As "opiniões gerais"1 identificadas através do mecanismo de recolha de opiniões dos 
utentes são: 
 
No âmbito do Serviço de Assuntos Pedagógicos 

 A atitude do serviço do pessoal não é satisfatória; (2.3%,3/129) 
 Prolongar o horário de atendimento no balcão (hora de almoço e serviço 

noturno).(2.3%,3/129) 

No âmbito dos serviços de Restaurante–Escola 
 

 Elogiar a atitude do serviço do pessoal / dos estudantes 
estagiários;(2.50%,14/559) 

 Elogiar a qualidade da comida do Restaurante–Escola; (1.43%,8/559) 
 Recomendar a prestação de serviços do Restaurante–Escola durante o fim-de-

semana; (1.43%,8/559) 
 A localização do restaurante não é conveniente; (1.43%,8/559) 
 Recomendar que o restaurante forneça um questionário electrónico; 

(1.07%,6/559) 
 

Services of Library (LIB) 

 Prolongar o horário de abertura durante o fim-de-semana. (0.73%, 5/682) 

 
4. Improvements 
 

Combinando os resultados do inquérito e as opiniões recolhidas, as unidades 
adoptaram as seguintes medidas de melhoria: 
 

No âmbito do Serviço de Assuntos Pedagógicos 
 

 Ter procedido à revisão sobre a atitude do serviço com os funcionários e ter 
alertado para a questão de atitude; 

 Organizar continuamente cursos de formação relevantes para os funcionários; 

 Continuar a elaborar informações de referência para os funcionários, no 
sentido de melhorar a qualidade do serviço; 

 Monitorar continuamente a demanda da prolongação do horário de serviço de 
balcão; 

 Continuar a estudar e implementar mais os serviços electrónicos convenientes. 
 
 

                                             
1 "opiniões gerais": recebeu-se a mesma opinião mais de 3 vezes. 
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No âmbito dos serviços do Restaurante–Escola 
 

 Em relação à inconveniência da localização geográfica do Restaurante–
Escola, o restaurante continuará a fornecer o número de telefone da Linha 
Directa de Serviço de Táxi, no site do restaurante, para facilitar que os 
hóspedes obtenham acesso a outros meios de transporte, de acordo com a 
localização do restaurante; na aplicação de telefone móvel do IFTM, foi 
adicionada a coluna "localização" à secção do Restaurante–Escola, para 
conhecimento do público; 

 Monitorar continuamente a eficácia do questionário electrónico e aperfeiçoá-
lo no devido tempo. 

 
No âmbito dos serviços de biblioteca 

 Continuar a observar as necessidades dos leitores de estender o prazo de 
empréstimo e o horário de abertura, analisá-las e estudá-las. 
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5. Análise da tendência dos resultados dos inquéritos do grau de satisfação 
efectuados (comparando com o ano transacto) 
 

Factores de 
inquérito 

Conteúdo dos 
subitens 

2018 (Ano anterior) 2019 (Ano presente) 

Valor 
Média do 
grau de 

satisfação 
Valor 

Média do 
grau de 

satisfação
Grau de 
Conveniência 
 

Horário dos serviços 4,18 

4,24 

4,33 

4,31 Local dos serviços 4,27 4,25 
Formas de contactos 4,27 4,36 

Serviço do 
pessoal 
 

Atitude dos serviços 4,43 

4,37 

4,49 

4,44 

Grau de 
profissionalismo 

4,36 4,43 

Eficiência dos 
serviços 

4,38 4,42 

Iniciativa dos 
serviços

4,31 4,42 

Ambiente e 
instalações 
 

Grau de conforto 4,41 
4,33 

4,38 
4,34 Disposição das 

instalações 
4,26 4,30 

Operações 
Interiores 
 

Tempo de espera 4,37 

4,38 

4,40 

4,38 
Grau de 
simplicidade e 
rapidez 

4,35 4,34 

Equidade 4,42 4,39 

Eficiência 
dos serviços 

Em conformidade 
com o objectivo da 
utilização 

4.37 4,37 4,42 4,42 

"Informações 
sobre os  
serviços" 

Divulgação das 
informações

4,30 
4,31 

4,38 
4,40 

Correcção das 
informações 

4,33 4,43 

 
Serviços  
electrónicos 

Abrangência dos 
serviços 

4,22 
4,24 

4,22 
4,23 

Grau de satisfação 4,26 4,23 

 
Carta de 
Qualidade 
 

Abrangência dos 
serviços 

4,28 

4,28 

4,36 

4,36 
Grau de satisfação 
dos indicadores 

4,28 4,37 

Clareza dos 
indicadores 

4,28 4,33 

Serviço 
global 

Grau de satisfação 
do serviço global 

4,31 4,31 4,38 4,38 
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Factores de inquérito 
2018  
(Ano 

anterior) 

2019 
 (Ano 

presente) 

Comparativ
amente ao 

ano anterior
Grau de  
Conveniência 4,24 4,31 +0,07 

Serviço do pessoal 4,37 4,44 +0,07 

Ambiente e instalações 4,33 4,34 +0,01 

Operações Interiores 4,38 4,38 - 

Eficiência dos serviços 4,37 4,42 +0,05 

Informações sobre os serviços 4,31 4,40 +0,09 

Serviços electrónicos 4,24 4,23 -0,01 

Carta de Qualidade 4,28 4,36 +0,08 

Serviço global 4,31 4,38 +0,07 

 

 
Os resultados do grau de satisfação deste ano são semelhantes aos do ano 

passado. Todos os factores do inquérito e seus subitens alcançaram bons resultados, 
acima de 4 pontos, e não há itens com pontuação inferior a 3 pontos ou com queda 
de mais de 1 ponto, em relação ao ano passado. Entre eles, o item de "Informação 
sobre os serviços " tem o maior aumento, com um progresso de 0,09 pontos, enquanto 
a queda do grau de satisfação dos itens é apenas uma ligeira queda (0,01 pontos). O 
IFTM continuará a monitorar os resultados do inquérito do grau de satisfação de 2020. 
O IFTM estuda e analisa as opiniões positivas e negativas dos utentes e implementa 
todas as medidas de melhoria, para alcançar o aperfeiçoamento contínuo. 

 
 

- Fim - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


