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Relatório 

Resultados do Inquérito de Satisfação 2017 

 

O estudo da satisfação dos utilizadores do serviço de alimentação dos Serviços de Ação Social 

(SAS) do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) é realizado anualmente, de acordo 

com os procedimentos em vigor no Sistema de Gestão e Garantia da Qualidade (SGGQ). 

Para o ano 2017, os inquéritos foram preenchimentos online, através do https://docs.google.com, 

e divulgados através de e-mail e das redes sociais do IPVC. O inquérito este disponível para 

preenchimento de 25 de setembro a 25 de outubro de 2017. 

No que diz respeito à participação, esta correspondeu a 7,2%, ficando aquém do desejável. Na 

figura 1 encontra-se descrita a adesão de cada grupo: 

 

Figura 1: Percentagem de alunos, funcionários e docentes que responderam ao inquérito. 

 

O grupo de utilizadores que mais aderiu ao inquérito foram os alunos, com 68% das respostas, 

seguido do grupo de docentes e funcionários.  

Na tabela 1, encontram-se descritos o número total de alunos, funcionários e docentes em 

Outubro ou Novembro do ano 2017, assim como o número e percentagem que reponderam ao 

inquérito. 

 

https://docs.google.com/
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Número total Out/ 

Nov 2017 

Número de respostas 

ao inquérito 

Percentagem que 

respondeu ao 

inquérito 

Alunos 4350 238 5,47% 

Funcionários 178 54 30,34% 

Docentes 316 58 18,35% 

 

Tabela 1: Número total e percentagem de alunos, docentes e funcionários que reponderam ao inquérito. 

 

Face ao número total de alunos, funcionários e docentes, os alunos são os menos representados 

neste inquérito, sendo que apenas 5,47% do total de alunos respondeu ao mesmo. Do total de 

funcionários do IPVC, 30,34% respondeu ao inquérito de satisfação, sendo o grupo mais 

representado, seguido do grupo de docentes, com 18,35% de respondentes. 

 

Relativamente à adesão das unidades, a mesma encontra-se descrita na figura 2. 

 

Figura 2: Percentagem de adesão das unidades. 

 

A unidade que mais aderiu ao questionário foi a ESDL, com 10,30% dos alunos, docentes e 

funcionários a reponderem ao mesmo. A unidade com menos adesão foi a ESA, com apenas 

4,93% dos alunos, docentes e funcionários a participarem (figura 2). 
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Cantinas 
 

A figura 3 apresenta a percentagem de respostas relativamente à cantina utilizada para 

responder ao inquérito. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Percentagem de respostas por unidade. 

 

A cantina com maior percentagem de respostas foi a ESTG com 42,5%. À cantina da ESS 

corresponderam 12,7% das respostas, à cantina da ESE corresponderam 11,2% das respostas, 

tanto à cantina da ESA como da ESCE corresponderam 8,7% das respostas e à cantina da 

ESDL, assim como à cantina do CA, corresponderam 8,1% das respostas. 

 

Ao contrário do ano 2016, em que nos inquéritos de satisfação, o grau de satisfação poderia ser 

expresso de 1 a 4, no ano 2017 este poderia ser expresso de 1 a 5, correspondendo o valor 1 a 

“Nada satisfeito” e o valor 5 a “Muito satisfeito”. 

 

Na tabela 2 encontra-se descrita a satisfação relativamente aos diversos parâmetros analisados. 

 

Atendimento Instalações/ equipamentos Refeição 

Simpatia Higiene Rapidez 
Filas 
de 

espera 
Higiene Conforto Horário 

Meios 
para 

aquisição 
de 

senhas 

Qualidade/ 
confeção 

Temperatura 
dos 

alimentos 
Variedade 

3,9 3,9 3,0 2,6 3,8 3,4 3,3 3,1 3,2 3,3 3,1 

 

Tabela 2: Nível médio de satisfação com os parâmetros analisados nas cantinas. 

 

Nas cantinas, os parâmetros com maior grau de satisfação são a simpatia e higiene no 

atendimento, assim como a higiene das instalações/ equipamentos, com níveis de satisfação 

8,7 % 
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médios de 3,9 e 3,8 respetivamente. Como parâmetro menos cotado surgem as filas de espera, 

com uma satisfação média de 2,6. 

Face ao conhecimento que os inquiridos possuem acerca do funcionamento de serviços de 

refeições de outros estabelecimentos de ensino, 39,5% considera que os serviços prestados 

pelos SAS IPVC funcionam de forma igual e 36,2% considera que funcionam melhor. 

Inclusivamente, 66,5% dos participantes no inquérito consideram que o valor pago pelos serviços 

de alimentação é adequado face à sua qualidade. 

 

Bares  
 

A figura 4 apresenta a percentagem de respostas relativamente ao bar utilizado para responder 

ao inquérito. 

 

Figura 4: Percentagem de respostas por unidade. 

 

O bar com maior percentagem de respostas foi a ESTG com 42,8%. Os bares com menor 

representatividade foram o dos SAS e SC, com 3,3% e 3,0% de respondentes, respetivamente, 

seguidos do bar da ESDL com 8,2%. 

 

Na tabela 3 encontra-se descrito o nível médio de satisfação relativamente aos parâmetros 

analisados para os bares. 

Atendimento Instalações/ equipamentos Equipamentos de venda automática 

Simpatia Higiene Rapidez 
Filas 
de 

espera 
Higiene Conforto Horário 

Meios 
para 

aquisição 
de 

senhas 

Higiene Qualidade Variedade 

Funcionamento 
geral 

3,8 3,7 3,2 2,9 3,6 3,3 3,5 3,4 3,2 2,9 2,7 3,1 

8,2 % 
3,3 % 

3,0 % 
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Tabela 3: Nível médio de satisfação com os parâmetros analisados nos bares. 

 

Nos bares, os parâmetros com maior grau de satisfação são a simpatia e higiene no atendimento, 

com níveis de satisfação médios de 3,8 e 3,7 respetivamente. Como parâmetros menos cotados 

surgem as filas de espera, com satisfação média de 2,9, assim como a qualidade e variedade 

nos equipamentos de venda automática, com 2,9 e 2,7 de com uma satisfação média 

respetivamente. 

Face ao conhecimento que os inquiridos possuem acerca do funcionamento de serviços de 

refeições de outros estabelecimentos de ensino, 48,9% considera que os serviços prestados 

pelos SAS IPVC funcionam de forma igual e 32,6% considera que funcionam melhor. 

Inclusivamente, 63,2% dos participantes no inquérito consideram que o valor pago pelos serviços 

de alimentação é adequado face à sua qualidade. 

Comparativamente com o ano 2016, os parâmetros avaliados obtiveram níveis de satisfação 

superiores. 

 

O nível médio de satisfação tanto para o serviço de cantina como para o serviço de bar foi de 

3,3. Num inquérito realizado aos estudantes do IPVC que participaram no programa de 

mobilidades ERASMUS no 1º semestre o 2017, as instituições de acolhimento obtiveram um 

índice médio de satisfação para os serviços de cantina/ bar de 3. Assim, a instituição de origem 

(IPVC) obteve um nível médio de satisfação mais elevado para os serviços de cantina e bar. 

 

Melhoria dos serviços prestados 
 

As medidas de melhoria devem compreender a diminuição das filas e tempos de espera nas 

cantinas e bares. Como resultado das ações de melhoria do passado transato, já foi distribuída 

louça, talheres e copos pelas diversas unidades, no entanto, devido ao aumento da afluência às 

cantinas, as filas de espera continuam a ser um ponto menos cotado na satisfação dos 

utilizadores. 

A melhoria dos serviços deve passar ainda pelo aumento da qualidade e variedade dos alimentos 

disponibilizados nos equipamentos de venda automática. Neste sentido, deve existir uma oferta 

contínua de produtos diversificados nas máquinas de venda automática. 

Os resultados destes inquéritos devem ser divulgados nas redes sociais e sítio da internet do 

IPVC, assim como no SIVE.  
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Resumo  
 

 Respetivamente 86,95% e 85,8% dos utilizadores encontram-se satisfeitos ou muito 

satisfeitos com a higiene no atendimento e das instalações do serviço de cantina; 

 87,4% dos utilizadores encontram-se satisfeitos ou muito satisfeitos com a simpatia no 

atendimento das cantinas; 

 75,6% encontra-se satisfeito com o conforto das instalações das cantinas; 

 75,7% dos utilizadores consideram que os serviços de cantina prestados funcionam de 

igual forma ou igual aos serviços de outros estabelecimentos de ensino; 

 66,5% dos utilizadores das cantinas consideram que o valor pago pelos serviços de 

alimentação é adequado face à sua qualidade; 

 No que diz respeito aos bares, 90,8% dos utilizadores estão satisfeitos com a simpatia 

no atendimento; 

 Quanto à higienização no atendimento e nas instalações dos bares, respetivamente 

91,0% e 89,1% dos utilizadores encontram-se satisfeitos ou muito satisfeitos; 

 Relativamente ao conforto nos bares, 86,97% dos utilizadores encontra-se satisfeitos ou 

muito satisfeitos; 

 85,9% dos utilizadores encontra-se satisfeito ou muito satisfeito com o horário dos bares; 

 Quanto aos meios para aquisição de senhas nos bares, 78,5% dos utilizadores encontra-

se satisfeito ou muito satisfeitos com o sistema implementado; 

 81,5% dos utilizadores consideram que os serviços de bar prestados funcionam de igual 

forma ou igual aos serviços de outros estabelecimentos de ensino; 

 63,2% dos utilizadores dos bares consideram que o valor pago pelos serviços de 

alimentação é adequado face à sua qualidade. 
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À consideração superior. 

Viana do Castelo, 27 de novembro de 2017 

 

_____________________________ 


