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Sumário Executivo 
 

Enquadramento Estratégico 

Tendo o GAPQ como missão, reforçar a qualidade da Comunidade de Educação e Investigação 

do ISCE em diferentes modalidades e contextos, em que também estão incluídos os parceiros 

externos, de forma a contribuir para a melhoria contínua da qualidade pedagógica, foram 

elaborados questionários para avaliar a satisfação dos mesmos. 

 

Metodologia  

Os questionários dirigidos aos parceiros externos têm como objetivos avaliar os seguintes 

itens, no que concerne à avaliação global: 

- Desempenho da organização: 

- Formalidades Gestão e Dinamização da parceria 

- Desempenho dos colaboradores do ISCE:  

-Disponibilidade e cortesia nos serviços e colaboradores do ISCE 

- Flexibilidade e autonomia dos colaboradores para resolver situações 

- Pretende-se também perceber com que serviço/unidade/responsável foi 

estabelecida a parceria 

O questionário contempla ainda um espaço para comentários e sugestões.  

 

 

“Tão importante 

como a criação de 

relações com 

parceiros, é a 

avaliação da sua 

dinâmica e 

resultados” 
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Resultados Consolidados 

Das respostas obtidas podemos aferir que os parceiros respondentes fazem uma avaliação 

positiva das parcerias com o ISCE, sendo que a maior parte dos contatos foram estabelecidos 

pelos Coordenadores dos Cursos. 

Relativamente aos Serviços e Colaboradores do ISCE a satisfação é total, referindo que 

raramente surgem situações para resolver visto que os objetivos estão claramente definidos 

nos protocolos, mas que quando têm necessitado de algum esclarecimento há disponibilidade 

e cortesia por parte dos mesmos 

 

Olhando para a frente 

Por se ter verificado em anos anteriores que os questionários suscitavam algumas dúvidas que 

induziam a respostas pouco claras, a equipa do GAPQ realizou uma reunião para análise do 

instrumento enviado aos parceiros externos.  

Neste contexto procedeu-se à alteração do mesmo, de forma a serem obtidas respostas mais 

concisas e que contribuam para reforçar as dinâmicas inerentes à solidificação da Política de 

Qualidade do ISCE.  

Maria Rumilda Pessoa 

Direção GAPQ 

2019 
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Objetivos 
 

• Apurar o nível de satisfação dos parceiros externos que interagem com as mais 

diversas dimensões do ISCE (cooperação de estágios, empresas, escolas, 

instituições de apoio social, entre os demais); 

 

• Integrar os resultados obtidos em práticas de melhoria contínua nas relações de 

parceria que potenciam o impacto externo das intervenções formativas, 

pedagógicas e de investigação do ISCE; 

 

• Reforçar as dinâmicas inerentes à solidificação da Política de Qualidade dos ISCE  
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Metodologia 

Objetivos Metodológicos 

Os questionários dirigidos aos parceiros externos têm como objetivos avaliar os itens já 

referidos, no que concerne à avaliação global. 

Formato e Processo 

Os responsáveis do ISCE pelo estabelecimento das Parcerias, forneceram ao GAPQ os 

endereços eletrónicos das Instituições e Responsáveis pelo desenvolvimento dos protocolos. 

Foi criado um link específico que permitiu aos Parceiros o acesso ao questionário, sendo 

endereçado por via eletrónica, tendo sido estabelecido um prazo para o envio das respostas. 

não sendo, no entanto, de caráter obrigatório. 

Embora a participação não seja de carater obrigatório, ao preenchimento dos mesmos, visando 

a melhoria da colaboração. 

Recolha dos Dados 

Para a recolha dos dados, utilizou-se a aplicação web Google Forms, sendo as respostas 

automaticamente guardadas em folhas de cálculo, para posterior análise e produção de 

estatísticas. 

Análise e Apresentação dos Dados 

Os interlocutores dos parceiros externos avaliam globalmente o ISCE relativamente às 

categorias seguintes, utilizando para tal uma escala de 4 pontos, variável entre o “Muito 

Satisfeito” (1) “Satisfeito” (2), “Insatisfeito” (3) e “Muito Insatisfeito” (4). 

A apresentação dos dados é feita de forma gráfica, para maximizar a legibilidade dos mesmos e 

permitir a sua compreensão imediata. 

 

Baseado na web.

A utilização de 
tecnologia web e da 
internet permitiu 
uma maior facilidade 
na recolha de 
respostas e maior 
velocidade de 
processamento.
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Análise de Dados Recolhidos 

 Serviço(s), Interlocutor(es) do ISCE consultado(s) 

 

1-Pretende-se saber com que serviço, unidade, responsável foi estabelecida a 

parceria 

 Diretor de Departamento 

 Coordenador de Curso 

 Docente(s)  

 Centro de Cooperação e Relações Internacionais 

 Gabinete de Apoio à Presidência 

 

3

14

8

0

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Diretor de Departamento

Coordenador de Curso

Docente (S)

Centro de Cooperação e Relações
Internacionai

Gabinete de Apoio à Presidência

Serviço, unidade, responsável pela Parceria
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2- A parceria foi estabelecida através de protocolo? 

 Sim 

 Não 
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A parceria foi estabelecida através de 
protocolo?
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 Qualidade do Desempenho da organização -ISCE 

  

1- Formalidades, Gestão e Dinamização da Parceria 

 

Questão 1: Os objetivos definidos no protocolo estão claramente definidos 

 

 

 

 

Muito satisfeito
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Questão 2: Promove-se a avaliação conjunta do grau de concretização dos objetivos 

da parceria 
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Questão 3: Têm reuniões periódicas com os interlocutores do ISCE 

 

 

 

Questão 4: Recebem regularmente informação sobre as atividades do ISCE 
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Questão 5: Oferta de Formação Profissional Contínua 
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2. Serviços e Colaboradores do ISCE 

 

Questão1: Disponibilidade e cortesia nos serviços e colaboradores do ISCE 
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Questão 2: Flexibilidade e autonomia dos colaboradores para resolver situações 

 

 

 

Questão 3: Horários e condições físicas de receção 
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3. Avaliação Global 

Grau de satisfação com a parceria 
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Sugestões e Comentários 

 Estamos muito contentes com parceria e com o desempenho da aluna que está a 
estagiar. 

 Sugiro o encaminhamento de mais estagiários nos próximos anos letivos 

 Sugerimos um contacto mais próximo, nomeadamente visitas de acompanhamento 
dos estágios. 

 Gostaria de ter hipótese de formação durante a semana. 

 Contato mais regular entre as instituições. 

 Trata-se de uma parceria construtiva para os formandos, docentes e alunos. 

 Melhoria de organização temporal do estágio 

 Uma parceria de muitos anos, que folgo em manter 

 Pretendemos dar continuidade à parceria existente. 

 Ha sido una primera experiencia de colaboración muy satisfactoria. 

 "O período reservado para os estágios de Educação Social é muito curto. Tal provoca 
que os alunos cheguem a este local de estágio totalmente focados em fazer um 
relatório de estágio e nada mais. Para a instituição é muito pouco produtivo.  

 Para além disso, começar um estágio a meio do ano (nós funcionamos por anos 
escolares), causa-nos transtorno, dado que a planificação do serviço é realizada em 
setembro. Ainda que seja um processo dinâmico, os estagiários chegam aqui a querer 
fazer algo de novo e não se integram nas respostas planificadas para o corrente ano. 

 Parece-me importante que seja claro para o local de estágio quantas horas deve o 
estagiário fazer no local de estágio e quantas de trabalho autónomo. Devido à falta de 
tempo, os alunos parecem considerar que o trabalho autónomo conta como tempo no 
local de estágio. 

 Sugiro algum cuidado na atribuição de equivalências, porque, no terreno, elas podem 
revelar-se desastrosas, já que os alunos demonstram não saber o mínimo exigido para 
o 2.º ano de um curso superior." 
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Análise Qualitativa 
 

Das respostas obtidas podemos aferir que os parceiros respondentes fazem uma 

avaliação positiva das parcerias com o ISCE, sendo que a maior parte dos contatos 

foram estabelecidos pelos Coordenadores dos Cursos. Relativamente aos Serviços e 

Colaboradores do ISCE a satisfação é total, referindo que raramente surgem situações 

para resolver visto que os objetivos estão claramente definidos nos protocolos, mas 

que quando têm necessitado de algum esclarecimento há disponibilidade e cortesia por 

parte dos mesmos. 

Após a recolha das respostas, verificou-se, no entanto, que o número de respostas face 

às parcerias estabelecidas, ficou muito aquém do que seria expectável, o que nos leva 

a ponderar novas estratégias para obtenção de um maior número de respostas. 

Analisando os gráficos produzidos, podemos atestar que a avaliação global é muito 

positiva, e que as sugestões dadas poderão contribuir para uma melhoria do 

estabelecimento das parcerias, salientando que a maioria dos Parceiros Externos 

pretendem continuar a colaborar com o ISCE, não deixando, no entanto, de fazer 

algumas críticas construtivas. 

As parcerias foram estabelecidas através da assinatura de protocolo e 8 respondentes 

dizem ter sido contatados pelos Coordenadores de Curso, 2 pelo Diretor do 

Departamento e 5 por Docentes.  
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Contactos 
 

PEDAGO 

Gabinete de Avaliação e Promoção da Qualidade 

Rua Bento de Jesus Caraça, 12 - Serra da Amoreira 
2620-379 Ramada 

Tel 21 934 71 35 

Fax 21 933 26 88 

www.isce.pt 

 


