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Relatório n.º 1/2017 

Resultados de Inquéritos Alojamento 2017 

 

Os Serviços de Acção Social do IPVC fazem a exploração direta de 3 residências (duas na cidade de Viana 
do Castelo e uma em Ponte de Lima) e têm protocolo com a Pousada de Juventude em Melgaço. Anualmen-
te, de acordo com os procedimentos em vigor do Sistema de Gestão e Garantia da Qualidade (SGGQ) do 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) é realizado um estudo sobre a satisfação dos utilizadores 
das mesmas, através de inquéritos. 
Os inquéritos foram efetuados por residência, no mês de Julho, aquando das vistorias efetuadas aos quartos. 
 
Residência do CA: 
Na residência do CA responderam ao inquérito 119 alunos com os seguintes resultados de satisfação: 
 
Qualidade e conforto nas instalações apresenta uma média de satisfação de 3,27% 
 

 

Higiene e Limpeza nas instalações apresenta uma méida de satisfação de 3,40% 
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Tempo de Resposta às comunicações de anomalias apresenta uma média de satisfação de 2,84% 

 

 
Tratamento e lavagem de roupa apresenta uma média de satisfação de 3,82%  

 

 

Quanto à simpatia e cordialidade dos funcionários foram obtidos os seguintes resultados: 

Empregadas de andar/quarto apresenta uma média de satisfação de 4,14% 
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Operadoras de lavandaria apresenta uma média de satisfação de 3,52% 

 

 

Governante de Residência apresenta um resultado de satisfação com uma média de 4,17% 

 

 

Portaria / Guarda Noturnos foi apurado um grau de satisfação de 4,03% 
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Portaria / telefonistas o grau de satisfação foi de 2,49% 

 

 

Informações e esclarecimentos prestados pela governante de residência o grau de satisfação foi de 4,06% 

 

 

Informações e esclarecimentos prestados pelos guarda noturnos o grau de satisfação foi de 3,92% 
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Informações e esclarecimentos prestados pelas telefonistas o grau de satisfação foi de 2,79% 

 

A facilidade de contato por parte dos alunos com os responsáveis teve um grau de satisfação de 3,79% 

 

A média de satisfação obtida pelos alunos residentes no Centro Académico foi de 3,61% no ano de 2017, 
verificando-se que a mesma foi inferior ao do ano anterior, sendo um dos fatores mais relevantes a discre-
pância da satisfação com a simpatia e cordialidade da portaria. 

1, Qualidade e conforto nas instalações (quartos / espaço / cama) 119 3,27 3,47 3,06 3,00

2, Higiene e Limpeza 119 3,40 3,04 3,32 3,11

3, Tempo de resposta às comunicações de anomalias 119 2,84 3,01 2,89 2,90

4, Tratamento e lavagem de roupa 119 3,82 4,07 3,41 3,39

5, Simpatia e cordialidade dos Funcionários: - - - - -

5,1. Empregadas de andar / quarto 119 4,14 4,43 3,67 3,65

5.2. Operadoras de Lavandaria 119 3,52 3,75 3,18 3,29

53. Governante de Residência 119 4,17 4,24 3,56 3,64

5,4. Portaria / Guardas - Nocturnos 119 4,03 4,43 3,70 3,71

5,5. Portaria / Telefonistas 119 2,49 4,03 3,50 3,40

6, Informações e esclarecimentos: - - - - -

6.1. Governante de Residência 119 4,06 4,29 3,57 3,52

6.2. Portaria / Guardas - Nocturnos 119 3,92 4,31 3,70 3,62

6.3. Portaria / Telefonistas 119 3,49 4,73 3,50 3,39

7. Facilidade de contato com os responsáveis 119 3,79 3,88 0,00 0,00

Total - 3,61 3,98 3,40 3,30

Nº.de 
respostas

Parâmetros
Avaliação 

2017
Avaliação 

2016
Avaliação 

2015
Avaliação 

2014
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 Residência da ESE: 

Na residência da ESE responderam ao inquérito 83 alunos com os seguintes resultados de satisfação: 

Qualidade e conforto nas instalações apresenta uma média de satisfação de 2,98% 

 

Higiene e limpeza nas instalações apresenta uma média de satisfação de 4,24% 

 

Tempo de resposta às comunicações e anomalias apresenta uma média de satisfação de 2,69% 
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Tratamento e lavagem de roupa apresenta uma média de satisfação de 4,10% 

 

 

Quanto à simpatia e cordialidade dos funcionários foram obtidos os seguintes resultados: 

Empregadas de andar/quarto apresenta uma média de satisfação de 4,78% 

 

 

Operadoras de lavandaria apresenta uma média de satisfação de 3,88% 
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Governantes de Residência apresenta uma média de satisfação de 4,47% 

 

 

Portaria / Guarda Noturnos foi apurado um grau de satisfação de 3,94% 

 

 

Portaria / telefonistas apresenta um grau de satisfação de 3,98% 
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Informações e esclarecimentos prestados pela governante de residência o grau de satisfação foi de 4,31% 

 

Informações e esclarecimentos prestados pelos guarda noturnos o grau de satisfação foi de 3,77% 

 

 

Informações e esclarecimentos prestados pelas telefonistas o grau de satisfação foi de 3,87% 

 



  

  Relatório – Inquéritos de Alojamento 2017   Página 10 

 

 

A facilidade de contato por parte dos alunos com os responsáveis teve um grau de satisfação de 3,52% 

 

 

A média de satisfação obtida pelos alunos alojados na residência da ESE foi de 3,89% no ano de 2017, veri-
ficando-se que a mesmo foi inferior à do ano anterior, sendo um dos fatores mais relevantes a discrepância 
da satisfação com o tempo de resposta às comunicações de anomalias. 

 

1, Qualidade e conforto nas instalações (quartos / espaço / cama) 83 2,98 3,85 2,92 2,78

2, Higiene e Limpeza 83 4,24 4,48 3,53 3,44

3, Tempo de resposta às comunicações de anomalias 83 2,69 3,78 2,40 2,59

4, Tratamento e lavagem de roupa 83 4,10 4,55 3,44 3,31

5, Simpatia e cordialidade dos Funcionários: - - - - -

5,1. Empregadas de andar / quarto 83 4,78 4,90 3,84 3,84

5.2. Operadoras de Lavandaria 83 3,88 4,61 3,48 3,65

53. Governante de Residência 83 4,47 4,54 3,57 3,65

5,4. Portaria / Guardas - Nocturnos 83 3,94 4,42 3,21 3,18

5,5. Portaria / Telefonistas 83 3,98 4,40 3,21 3,38

6, Informações e esclarecimentos: - - - -

6.1. Governante de Residência 83 4,31 4,43 3,57 3,61

6.2. Portaria / Guardas - Nocturnos 83 3,77 4,39 3,26 3,22

6.3. Portaria / Telefonistas 83 3,87 4,38 3,30 3,40

7. Facilidade de contato com os responsáveis 83 3,52 4,41 0,00 0,00

Total - 3,89 4,40 3,32 3,23

Avaliação 
2014

Parâmetros
Nº. De 

respostas
Avaliação 

2017
Avaliação 

2016

Avaliação 
2015
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Residência da ESA: 

Na residência da ESA responderam ao inquérito 92 alunos com os seguintes resultados de satisfação: 

Qualidade e conforto nas instalações apresenta uma média de satisfação de 2,92% 

 

Higiene e limpeza das instalações apresenta uma média de satisfação de 3,53% 

 

O tempo de resposta às comunicações e anomalias obteve um grau de satisfação de 2,65% 
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Com o tratamento e lavagem de roupa o grau de satisfação obtido foi de 3,79% 

 

 

Quanto ao grau de satisfação com à simpatia e cordialidade dos funcionários foram obtidos os seguintes 
resultados: 

Empregadas de andar/quarto apresenta uma média de satisfação de 4,53% 

 

 

A satisfação com as operadoras de lavandaria foi de 3,38% 
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O resultado referente à governante de residência apresenta uma média de satisfação de 4,01% 

 

 

 

A portaria / guardas noturnos apresenta uma média de satisfação de 3,79% 

 

 

A portaria / telefonistas apresenta um grau de satisfação de 3,51% 
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Informações e esclarecimentos prestados pela governante de residência o grau de satisfação foi de 3,88% 

 

 

Quanto às informações e esclarecimentos prestados pela portaria / guarda noturnos a satisfação foi de 3,74% 

 

 

A satisfação prestada pela portaria / telefonistas teve o grau de satisfação de 3,43% 
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A facilidade de contato com os responsáveis foi avaliada com um grau de satisfação de 3,70% 

 

 

A média de satisfação obtida pelos alunos alojados na residência da ESA foi de 3,60% no ano de 2017, veri-
ficando-se que a mesma foi inferior ao do ano anterior, sendo um dos fatores mais relevantes a discrepância 
da satisfação com a simpatia e cordialidade das operadoras de lavandaria. 

 

1, Qualidade e conforto  nas instalações (quartos / espaço / cama) 92 2,92 3,06 2,75 2,79

2, Higiene e Limpeza 92 3,53 3,82 2,71 3,12

3, Tempo de resposta às comunicações de anomalias 92 2,65 2,69 2,21 2,43

4, Tratamento e lavagem de roupa 92 3,79 4,13 3,21 3,09

5, Simpatia e cordialidade dos Funcionários: - - - - -

5,1. Empregadas de andar / quarto 92 4,53 4,45 3,46 3,30

5.2. Operadoras de Lavandaria 92 3,38 4,21 2,89 3,20

53. Governante de Residência 92 4,01 4,24 3,25 3,13

5,4. Portaria / Guardas - Nocturnos 92 3,79 3,45 3,00 3,07

5,5. Portaria / Telefonistas 92 3,51 3,85 2,89 3,13

6, Informações e esclarecimentos: - - - - -

6.1. Governante de Residência 92 3,88 4,05 3,14 3,14

6.2. Portaria / Guardas - Nocturnos 92 3,74 3,42 3,14 3,14

6.3. Portaria / Telefonistas 92 3,43 3,64 2,82 3,04

7. Facilidade de contato com os responsáveis 92 3,70 3,63 0,00 0,00

T o tal - 3,60 3,74 3,05 3,27

Parâmetros Nº. De 
respostas

Avaliação  
2017

Avaliação 
2016

Avaliação 
2015

Avaliação 
2014

 

 

Alojamento protocolado - Pousada da Juventude 

 

Também foi avaliada a satisfação dos alunos que estudam na Escola Superior de Desporto e Lazer e que se 
encontram alojados na Pousada da Juventude daquela área. Quanto a estes apenas responderam 9 alunos, 
sendo os resultados os seguintes: 

 

 



  

  Relatório – Inquéritos de Alojamento 2017   Página 16 

 

Qualidade e conforto nas instalações apresenta uma média de satisfação de 4,33% 

 

 

Higiene e limpeza das instalações apresenta uma média de satisfação de 4,44% 

 

 

O tempo de resposta às comunicações e anomalias obteve um grau de satisfação de 3,56% 
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Com o tratamento e lavagem de roupa o grau de satisfação obtido foi de 3,33% 

 

 

Quanto ao grau de satisfação com à simpatia e cordialidade dos funcionários foram obtidos os seguintes 
resultados: 

Empregadas de andar/quarto apresenta uma média de satisfação de 4,67% 

 

 

A satisfação com as operadoras de lavandaria foi de 4,11% 
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O resultado referente à governante de residência apresenta uma média de satisfação de 3,56% 

 

 

A portaria / guardas noturnos apresenta uma média de satisfação de 3,56% 

 

 

A portaria / telefonistas apresenta um grau de satisfação de 3,78% 
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Informações e esclarecimentos prestados pela governante de residência o grau de satisfação foi de 3,44% 

 

 

Quanto às informações e esclarecimentos prestados pela portaria / guarda noturnos a satisfação foi de 3,67% 

 

A satisfação prestada pela portaria / telefonistas teve o grau de satisfação de 3,89% 
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A facilidade de contato com os responsáveis foi avaliada com um grau de satisfação de 3,89% 

 

 

A média de satisfação obtida pelo serviço prestado na pousada da juventude em Melgaço foi de 3,86%, sen-
do o fator mais satisfatório para os alunos a simpatia e cordialidade dos funcionários seguido da higiene e 
limpeza das instalações. O fator que menos agradou foi o tratamento e lavagem da roupa.  

 

Após analisados os valores de satisfação obtidos po r residência obtivemos um grau global de satis-
fação para 2017 de 3,74%. 
 

Alojamento Global

Parâmetros

1, Qualidade e conforto  nas instalações (quartos / espaço / cama) 303 3,38 3,46 2,97 2,88

2, Higiene e Limpeza 303 3,90 3,78 3,29 3,19

3, Tempo de resposta às comunicações de anomalias 303 2,94 3,16 2,53 2,53

4, Tratamento e lavagem de roupa 303 3,76 4,25 3,39 3,27

5, Simpatia e cordialidade dos Funcionários: - - - - -

5,1. Empregadas de andar / quarto 303 4,53 4,59 3,69 3,59

5.2. Operadoras de Lavandaria 303 3,72 4,19 3,22 3,34

53. Governante de Residência 303 4,05 4,34 3,52 3,48

5,4. Portaria / Guardas - Nocturnos 303 3,83 4,10 3,46 3,38

5,5. Portaria / Telefonistas 303 3,44 4,09 3,32 3,31

6, Informações e esclarecimentos: - - - - -

6.1. Governante de Residência 303 3,92 4,26 3,51 3,42

6.2. Portaria / Guardas - Nocturnos 303 3,78 4,11 3,50 3,37

6.3. Portaria / Telefonistas 303 3,67 4,25 3,34 3,28

7. Facilidade de contato  com os responsáveis 303 3,73 3,97 0,00 0,00

T o ta l - 3,74 4,04 3,31 3,25

Avaliação 
2014

Nº. De 
respostas

Avaliação 
2017

Avaliação 
2016

Avaliação 
2015
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Avaliação Qualitativa 
 
Na avaliação global das três residências com exploração direta dos SAS verifica-se que dos serviços presta-
dos os alunos valorizam mais: 

 
 
Quanto ao valor da mensalidade cobrada ser adequado mediante a qualidade do serviço prestado, no univer-
so dos 294 alunos residentes, 152 alunos responderam que sim (51,7%), 133 acharam que o preço não era 
adequado (45,2%) e 9 residentes não se expressaram.  

 

 
 
No serviço prestado pela Pousada da Juventude de Melgaço os alunos dão mais relevância à qualidade e 
conforto das instalações embora achem que o preço praticado pela Pousada é elevado. 

Os resultados obtidos com a análise destes inquéritos devem ser divulgados nas redes sociais e sítio da in-
ternet de modo a que a comunidade académica tenha conhecimento dos resultados obtido. 

Viana do Castelo, 20 de outubro de 2017 


