
Satisfação Participantes

INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO

I – Curso em geral

II – Conteúdos Pedagógicos

III – Aspetos a melhorar

IV – Desempenho Formador

V – Preferências

VI – Expectativas

VII – Sugestões e comentários

Ficha Técnica:

• Inquérito online realizado entre 16 e 20 de abril 2021

• Taxa de respostas 67% (N = 24)



I - Classifique o seu grau de satisfação relativamente 

ao programa de formação como um todo.

II- Aponte o seu grau de satisfação quanto à 

qualidade dos conteúdos pedagógicos lecionados.

75,0%

25,0%

Totalmente satisfeito

Bastante satisfeito

Satisfeito

Pouco satisfeito

Nada satisfeito

75,0%

25,0%

Totalmente satisfeito

Bastante satisfeito

Satisfeito

Pouco satisfeito

Nada satisfeito



III - Na seguinte lista de aspetos do programa, indique aqueles que considera menos conseguidos ou que na sua opinião 

podem ser melhorados.

47,4%

0,0%

26,3%

10,5%

0,0%

0,0%

15,8%

Número de sessões formativas

Horário das sessões formativas

Duração das sessões formativas

Número de participantes na formação

Organização do programa (suporte aos participantes)

Estrutura do programa (metologia pedagógica)

Preço de inscrição no programa



IV – Justifique a resposta à questão anterior.

• Podiam ser 4 sessões.

• Dada a importância dos conteúdos apresentados, para as organizações participantes, uma componente prática mais alargada seria interessante, de forma a 

promover a partilha de experiências.

• A informação é muita e as sessões deviam ser mais pausadas, ou terem mais atividade prática.

• Talvez menos participantes pode-se haver mais debates, mais " discussão " de temas.

• Apesar de achar que o curso está muito bem conseguido e de ter aprendido muito, penso que teríamos a ganhar se o curso tivesse mais 1 ou 2 aulas. Sendo que a 

segunda foram as organizações e a terceira foram os participantes, acabámos por ouvir pouco do Pedro em proporção, e penso que o curso beneficiaria de ter mais 

contacto com o Pedro e a sua experiência profissional.

• Na minha opinião, e tendo em conta a densidade da matéria, seria interessante um maior número de sessões para que houvesse mais tempo para debate e para 

aprofundamento das questões.

• Gostaria de ter tido conhecimento mais aprofundados de outros programas públicos.

• Aumentando o nº de sessões seria possível debater com mais detalhe e clareza os assuntos.

• A última sessão pode ser estendida um pouco mais, ou subdividida em salas simultâneas com um formador a avaliar cada concurso. Claro está, depende da 

disponibilidade/capacidade da vossa equipa. De resto está tudo óptimo!

• O numero elevado de participantes, limita as intervenções.

• Esta ação tendo em consideração a importância da temática devia ter uma duração superior que permitisse uma maior especificidade na abordagem da mesma.



V - Classifique o seu grau de satisfação quanto ao desempenho do formador.

81,3%

18,8%

Totalmente satisfeito

Bastante satisfeito

Satisfeito

Pouco satisfeito

Nada satisfeito



VI - Hierarquize por ordem decrescente de 

importância, os seguintes aspetos do 

programa, em função da maior ou menor 

qualidade relativa que atribui a cada um deles 

(1 – mais importante; 7 – menos importante)

4

3

2

7

1

1

2

5

5

6

1

3

3

2

4

4

1

3

2

1

1

1

4

3

3

4

4

1

3

1

5

1

1

3

11

1

Documentos pedagógicos fornecidos

Oradores convidados

Simulação do concurso realizada

Plataforma e outros recursos disponibilizados

Pertinência dos temas abordados

Nível de participação dos formandos

Conhecimentos do formador nas diferentes matérias

7 6 5 4 3 2 1



VII - As suas expetativas em relação a este programa foram alcançadas?

87,5%

6,3%

6,3%

Completamente Parcialmente Superadas Inalcançadas



VIII – Justifique a resposta à questão anterior.

• Fiquei a perceber os concursos e melhor forma para candidaturas.

• Enalteço a forma estruturada como o programa foi apresentado por um formador com elevado nível de conhecimentos e experiência e a relevância dos conteúdos 

apresentados.

• Acabo esta formação completamente esclarecida com o que me propunha a aprender e material disponibilizado aos formandos boa qualidade.

• Achei o curso super prático, muito bem estruturado e com muita qualidade.

• As minhas expetativas foram totalmente alcançadas na medida em foi dada uma perspetiva geral sobre algumas linhas de financiamento, com oradores 

especialistas na matéria, e possibilitou o exercício da candidatura piloto que considero uma mais valia excelente.

• Consegui aprender o processo de candidatura e estruturar melhor o meu projeto.

• Houve uma abordagem das temáticas de forma geral que me permitirá um melhor desempenho nas funções que exerço na organização



IX – Deixe aqui alguma sugestão ou comentário final que considere relevante partilhar.

• Os meus sinceros parabéns por esta iniciativa.

• A única sugestão é mesmo de futuro ser possível ouvir mais do Pedro e dos seus conhecimentos! De resto, curso impecável e gostei muito. Parabéns!

• Gostaria de realçar o fantástico trabalho do Pedro na análise detalhada das candidaturas e em procurar sempre enriquece-las. Muito obrigada.

• Força para a frente, estão a fazer um ótimo trabalho!

• A repetir, direcionada para candidaturas especificas.

• Tornar esta formação numa Formação Avançada ou Pós Graduação.



Muito obrigado a todos quantos contribuíram para o sucesso desta ação de capacitação, 

formandos, oradores convidados, formador e equipa técnica.


