
 

1. Idade: 

20 a 29 anos  

30 a 39 anos  

40 a 49 anos  

50 ou mais anos  

 

2. Sexo:              

Masculino  

Feminino  

 

3. Situação Profissional:     

Empregado  

Desempregado  

 

 

4. Gostaríamos agora que pensasse na altura em que se foi inscrever no Centro de 

Novas Oportunidades. No que se refere ao atendimento prestado pelo colaborador 

que o recebeu, como se sente, em termos de satisfação, face às seguintes alíneas? 

Atribua um valor de 1 a 4 em que 1 significa “Pouco Satisfeito” e 4 significa 

“Muito Satisfeito” 

 

Satisfação com… 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 

 Simpatia no atendimento     

Clareza da informação prestada     

Capacidade para esclarecer dúvidas     

Pertinência das informações prestadas     

 

 

Apreciação global sobre as informações recebidas     

 

 

Este questionário destina-se a recolher dados para um trabalho de Auto-Avaliação do 

Centro de Novas Oportunidades de Sesimbra. Nele estão incluídas algumas questões 

relativas ao modo como os adultos percepcionam a organização e funcionamento do 

Centro de Novas Oportunidades. 

O anonimato será garantido e toda a informação recolhida é estritamente confidencial. 

É de toda a conveniência que responda com o máximo de rigor e honestidade, pois só 

assim é possível à Organização apostar numa melhoria contínua dos serviços que 

presta. 

Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-se 

apenas a sua opinião pessoal e sincera. 

Obrigado pela sua colaboração! 



5.  No que respeita às instalações e equipamentos disponíveis, como se sente 

face aos seguintes aspectos?  

 

Satisfação com… 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 

Qualidade das instalações para receber um Centro 
de Novas Oportunidades 

    

Equipamento pedagógico disponível     

Disponibilidade dos recursos (existência de 
computadores, fotocópias, etc.) 

    

Localização do Centro (Acessibilidade, transportes, 
estacionamento) 

    

Imagem da Organização (missão, valores, 
reconhecimento público…) 

    

Adequação do horário às suas necessidades     

 

 

Apreciação global das condições do Centro de Novas 
Oportunidades  

    

 

5.1.Indique-nos, por favor, alguma sugestão para que possamos melhorar o 

nosso serviço no que toca aos aspectos acima indicados. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Conhece os mecanismos de reclamação do Centro? 

 
Sim  

Não  

 

7. Já fez alguma reclamação? 

 
Sim  

Não  

 

8. Gostaríamos agora que avaliasse o tempo decorrido entre a inscrição no 

Centro de Novas Oportunidades e a primeira sessão de diagnóstico? 

Atribua um valor de 1 a 4 em que 1 significa “Demasiado tempo” e 4 “Pouco 

Tempo”. 

 

Tempo de Espera 

1 2 3 4 

    

 



9. Relativamente às reuniões de Diagnóstico como se considera face aos 

seguintes aspectos: 

 

Satisfação com… 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 

Identificação das necessidades sentidas     

Integração das suas necessidades na solução 
proposta 

    

Pertinência das informações prestadas     

 

 

10. Relativamente ao encaminhamento, como se considera no que respeita o 

esclarecimento sobre as diferentes ofertas de qualificação disponível? 

Satisfação com… 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 

Curso EFA     

Processo RVCC     

Decreto-lei 357 (caso se aplique)     

 

11. Como se sente relativamente ao encaminhamento proposto tendo em conta 

os seguintes aspectos... 

 

Satisfação com… 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 

Adequação da proposta às suas motivações e 
expectativas iniciais 

    

Adequação da proposta de encaminhamento às 
ofertas disponíveis  

    

Capacidade para esclarecer dúvidas      

Capacidade em ajudá-lo/a a ultrapassar dificuldades     

 

 

12. Como avalia o tempo decorrido entre a sessão de encaminhamento e o 

início do seu percurso de qualificação? Atribua um valor de 1 a 4 em que 1 

significa “Demasiado tempo” e 4 “Pouco Tempo”. 

 

Tempo de Espera 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

 

 



13. Caso o seu percurso de qualificação tenha sido um processo RVCC 

responda agora às seguintes questões. 

 

14.1. Desenvolveu um Processo RVCC de: 

 
Nível Básico                                      
Nível Secundário                              

 

14.2. Como se sente em relação ao acompanhamento que teve por parte da 

equipa técnica do Centro de Novas Oportunidades, tendo em conta os 

seguintes aspectos?  

 

Satisfação com… 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 

Disponibilidade para esclarecer dúvidas     

Facilidade de Contacto     

Acompanhamento ao longo do processo      

Grau de Exigência     

Avaliação permanente do trabalho realizado e 
explicação do que se pretendia desenvolver 

    

Capacidade para motivar a continuar     

Apoio prestado pela profissional RVCC     

Apoio prestado pelos formadores     

 

 

Apreciação global do apoio prestado pela equipa 
técnica 

    

 

15. Como avalia a duração do processo? 

 Atribua um valor de 1 a 4 em que 1 significa “Demasiado tempo” e 4 “Pouco 

Tempo”. 

 

Tempo de Espera 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Caso tenha completado o processo, como se sente tendo em conta os seguintes 

aspectos do júri com a participação do avaliador externo? 

 

Satisfação com… 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 

Grau de exigência     

Justiça da avaliação     

A forma como se sentiu tratado      

Pertinência dos comentários     

A contribuição do Juri para a reputação da iniciativa 
Novas Oportunidades 

    

 

 

17.  Após ter concluído o processo RVCC, qual o impacto que este teve na sua 

vida, tendo em conta os seguintes aspectos? Atribua um valor de 1 a 4 em que 

1 significa “Muito Impacto” e 4 “Pouco impacto”. 

 

Impacto Sentido face... 
Nível 

1 2 3 4 

Valorização no local de trabalho     

Opinião de familiares e amigos     

Opinião da Comunidade em geral     

 

Chegámos ao fim do nosso questionário! Obrigada pela sua colaboração! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Este questionário destina-se a recolher dados para um trabalho de Auto-

Avaliação do Centro de Novas Oportunidades de Sesimbra. De futuro espera-se que os 

dados recolhidos possam ajudar a melhorar estratégias e contribuir para um aumento de 

satisfação junto dos adultos que frequentam o nosso Centro. 

O anonimato será garantido e toda a informação recolhida é estritamente 

confidencial Por isso é de toda a conveniência que responda com o máximo de rigor e 

honestidade, pois só assim é possível à Organização apostar numa melhoria contínua 

dos serviços que presta. 

Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, 

pretendendo-se apenas a sua opinião pessoal e sincera. 

 

Obrigado pela sua colaboração! 

 

1. Idade: 

20 a 29 anos  

30 a 39 anos  

40 a 49 anos  

50 ou mais anos  

 

2. Sexo:              

Masculino  

Feminino  

 

3. Situação Profissional:     

Empregado  

Desempregado  
 

 

 

4. Em primeiro lugar diga-nos que nível de qualificação pretendia obter quando 

se inscreveu no nosso Centro de Novas Oportunidades? 

Ensino Básico (4º ano de escolaridade)    

Ensino Básico (6º ano de escolaridade)   

Ensino Básico (9º ano de escolaridade)   

Ensino Secundário (12º ano de escolaridade)  

 

 

 



5. Pedimos agora que pense em todos os que o acompanharam ao longo da sua 

caminhada no nosso Centro (desde o Coordenador ao Administrativo). 

Utilizando uma escala de 1 a 4, em que 0 significa “Mau” e 4 significa “Muito 

Bom” expresse a sua opinião ao longo dos seguintes pontos: 

 

Satisfação com… 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 

Capacidade para esclarecer dúvidas     

Disponibilidade para esclarecer dúvidas     

Saber reconhecer as suas expectativas     

Saber ouvir os seus problemas e questões     

Estabilidade da equipa ao longo do processo     

Assiduidade     

Pontualidade     

Simpatia     

Conhecimentos Técnicos     

Capacidade para o motivar a continuar     

 

Avaliação Global     

 

6. No que respeita às instalações e equipamentos disponíveis, como se sente face 

aos seguintes aspectos?  

 

Satisfação com… 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 

Qualidade das instalações para receber um Centro de 
Novas Oportunidades 

    

Equipamento pedagógico disponível     

Disponibilidade dos recursos (existência de 
computadores, fotocópias, etc.) 

    

 

Apreciação global das condições do Centro de Novas 
Oportunidades  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Refira quais as razões que o (a) lavaram a interromper o seu percurso de 

qualificação.  

 

Motivos Pessoais      

Incompatibilidade de horários    

Tempo de Espera      

Falta de Acompanhamento     

Dificuldade em realizar as actividades propostas  

Falta de Esclarecimentos/Informações   

Falta de Equipamento      

Desmotivação       

Outra: Qual _____________    

 

8. Esclareça se possível as suas escolhas, indicando, se desejar, alguma sugestão, 

de forma a melhorar o nosso serviço. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Chegámos ao Fim do nosso questionário. 

Obrigada pela sua colaboração! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. Idade: 

20 a 29 anos  

30 a 39 anos  

40 a 49 anos  

50 ou mais anos  

 

2. Sexo:              

Masculino  

Feminino  

 

3. Situação Profissional:     

Empregado  

Desempregado  

 

4. Indique-nos agora quais as fases por que passou no Centro de Novas 

Oportunidades: 

 
Inscrição  Responda até à questão n.º 6 

 Diagnóstico  Responda até à questão n.º 8 

Encaminhamento  Responda até à questão n.º 11 

Frequência do Processo RVCC  Responda a todo o questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este questionário destina-se a recolher dados para um trabalho de Auto-Avaliação do 

Centro de Novas Oportunidades de Sesimbra. Nele estão incluídas algumas questões 

relativas ao modo como os adultos percepcionam a organização. 

É de toda a conveniência que responda com o máximo de rigor e honestidade, pois só 

assim é possível à sua organização apostar numa melhoria contínua dos serviços que 

presta. 

Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-se 

apenas a sua opinião pessoal e sincera.  

Obrigado pela sua colaboração! 



5.Refira quais os motivos que contribuíram para a sua desistência.  

 
Motivos Pessoais  

Incompatibilidade de horários  

Tempo de Espera  

Falta de Acompanhamento  

Falta de Esclarecimentos/Informações  

Falta de equipamento  

Desmotivação  

Outra : Qual __________________  

 

Esclareça, se possível, as suas escolhas: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

6. Gostaríamos agora que pensasse na altura em que se foi inscrever no Centro de 

Novas Oportunidades. No que diz respeito ao atendimento prestado pelo 

colaborador que o recebeu, como se sente, em termos de satisfação, face às 

seguintes alíneas? Atribua um valor de 1 a 5 em que 1 significa “Pouco Satisfeito” 

e 5 significa “Muito Satisfeito” 

 

Satisfação com… 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 5 

 Simpatia no atendimento      

Clareza da informação prestada      

Capacidade para esclarecer dúvidas      

Adequação do horário de funcionamento às suas 
necessidades 

     

 

 

Apreciação global sobre as informações recebidas      

 

 

7. No que se refere à fase de diagnóstico, como avalia o tempo decorrido entre a 

sua inscrição e a primeira sessão de diagnóstico. 

Atribua um valor de 1 a 5 em que 1 significa “Demasiado tempo” e 5 “Pouco 

Tempo”. 

 

Tempo de Espera 

1 2 3 4 5 

     



 

 

8. Relativamente às reuniões de Diagnóstico como se considera face aos seguintes 

aspectos: 

 

Satisfação com… 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 5 

Identificação das necessidades sentidas      

Integração das suas necessidades na solução proposta      

 

 

9. - Como se sente relativamente ao encaminhamento proposto tendo em conta 

os seguintes aspectos... 

 

Satisfação com… 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 5 

Adequação da proposta às suas motivações e 
expectativas iniciais 

     

Adequação da proposta de encaminhamento às ofertas 
disponíveis  

     

Capacidade para esclarecer dúvidas       

Capacidade em ajudá-lo/a a ultrapassar dificuldades      

 

10. - Como se sente relativamente ao encaminhamento proposto tendo em conta 

os seguintes aspectos... 

 

Satisfação com… 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 5 

Adequação da proposta às suas motivações e 
expectativas iniciais 

     

Adequação da proposta de encaminhamento às ofertas 
disponíveis  

     

Capacidade para esclarecer dúvidas       

Capacidade em ajudá-lo/a a ultrapassar dificuldades      

 

11. - Como avalia o tempo decorrido entre a sessão de encaminhamento e o 

início do seu percurso de qualificação? Atribua um valor de 1 a 5 em que 1 

significa “Demasiado tempo” e 5 “Pouco Tempo”. 

 

Tempo de Espera 

1 2 3 4 5 

     

 

12. - Caso tenha ingressado no processo RVCC responda agora às seguintes 

questões. 

 



12.1 - Desenvolveu um Processo RVCC de: 

 
Nível Básico                                      
Nível Secundário                              

 

 

12.2 - Como se sente em relação ao acompanhamento que teve por parte da 

equipa técnica do Centro de Novas Oportunidades, tendo em conta os 

seguintes aspectos?  

 

Satisfação com… 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 5 

Disponibilidade para esclarecer dúvidas      

Facilidade de Contacto      

Acompanhamento ao longo do processo       

Grau de Exigência      

Avaliação permanente do trabalho realizado e 
explicação do que se pretendia desenvolver 

     

Capacidade para motivar a continuar      

Apoio prestado pela profissional RVCC      

Apoio prestado pelos formadores      

 

Satisfação com… 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 5 

Apreciação global do apoio prestado pela equipa 
técnica 

     

 

12.3 – No que respeita às instalações e equipamentos disponíveis, como se sente 

face aos seguintes aspectos?  

 

Satisfação com… 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 5 

Qualidade das instalações para receber um Centro de Novas 
Oportunidades 

     

Equipamento pedagógico disponível      

Disponibilidade dos recursos (existência de computadores, 
fotocópias, etc. ) 

     

Localização do Centro       

Apreciação global das condições do Centro de Novas 
Oportunidades  

     

 

Chegámos ao fim do nosso questionário! Obrigada pela sua colaboração!!! 

 



Questionários – Adultos Suspensos 

Este questionário destina-se a recolher dados para um trabalho de Auto-

Avaliação do Centro de Novas Oportunidades de Sesimbra. De futuro espera-se que os 

dados recolhidos possam ajudar a melhorar estratégias e contribuir para um aumento de 

satisfação junto dos adultos que frequentam o nosso Centro. 

O anonimato será garantido e toda a informação recolhida é estritamente 

confidencial Por isso é de toda a conveniência que responda com o máximo de rigor e 

honestidade, pois só assim é possível à Organização apostar numa melhoria contínua 

dos serviços que presta. 

Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, 

pretendendo-se apenas a sua opinião pessoal e sincera. 

 

Obrigado pela sua colaboração! 

 

4. Idade: 

20 a 29 anos  

30 a 39 anos  

40 a 49 anos  

50 ou mais anos  

 

5. Sexo:              

Masculino  

Feminino  

 

6. Situação Profissional:     

Empregado  

Desempregado  
 

 

 

7. Em primeiro lugar diga-nos que nível de qualificação pretendia obter quando 

se inscreveu no nosso Centro de Novas Oportunidades? 

Ensino Básico (4º ano de escolaridade)    

Ensino Básico (6º ano de escolaridade)   

Ensino Básico (9º ano de escolaridade)   

Ensino Secundário (12º ano de escolaridade)  

 



8. Pedimos agora que pense em todos os que o acompanharam ao longo da sua 

caminhada no nosso Centro (desde o Coordenador ao Administrativo). 

Utilizando uma escala de 1 a 4, em que 0 significa “Mau” e 4 significa “Muito 

Bom” expresse a sua opinião ao longo dos seguintes pontos: 

 

Satisfação com… 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 

Capacidade para esclarecer dúvidas     

Disponibilidade para esclarecer dúvidas     

Saber reconhecer as suas expectativas     

Saber ouvir os seus problemas e questões     

Estabilidade da equipa ao longo do processo     

Assiduidade     

Pontualidade     

Simpatia     

Conhecimentos Técnicos     

Capacidade para o motivar a continuar     

 

Avaliação Global     

 

9. No que respeita às instalações e equipamentos disponíveis, como se sente face 

aos seguintes aspectos?  

 

Satisfação com… 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 

Qualidade das instalações para receber um Centro de 
Novas Oportunidades 

    

Equipamento pedagógico disponível     

Disponibilidade dos recursos (existência de 
computadores, fotocópias, etc.) 

    

 

Apreciação global das condições do Centro de Novas 
Oportunidades  

    

 

 

 

 

 

10. Refira quais as razões que o (a) lavaram a interromper o seu percurso de 

qualificação.  

 

Motivos Pessoais      



Incompatibilidade de horários    

Tempo de Espera      

Falta de Acompanhamento     

Dificuldade em realizar as actividades propostas  

Falta de Esclarecimentos/Informações   

Falta de Equipamento      

Desmotivação       

Outra: Qual _____________    

 

11. Esclareça se possível as suas escolhas, indicando, se desejar, alguma sugestão, 

de forma a melhorar o nosso serviço. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Chegámos ao Fim do nosso questionário. 

Obrigada pela sua colaboração!



 


