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INTRODUÇÃO
A motivação e satisfação dos colaboradores são fatores de sucesso de uma organização. Só conhecendo e
compreendendo os objetivos estratégicos da organização e percecionando-os como seus, os
colaboradores se poderão sentir parte integrante da mesma e contribuir para o seu bom desempenho.
O HDFF, EPE mantém-se empenhado em conhecer a perceção que os seus colaboradores têm do Hospital
e dar resposta, com qualidade, segurança e sustentabilidade, às suas necessidades e expectativas, bem
como à implementação do previsto no n.º 3 da cláusula 31.ª do Contrato Programa, no que diz respeito à
monitorização da satisfação de utentes e colaboradores. Um dos instrumentos essenciais para tal, é
realizar a avaliação da satisfação dos colaboradores, de forma sistemática, através da aplicação de
questionários específicos.
Assim, de acordo com o Plano de Atividades para 2020 (Revisão e Planeamento da CQSD 2019/20), tendo
em conta o projeto SNS sem papel, a CQSD continuou a aplicar o questionário on-line, através dos
Formulários do Google, no 1º trimestre do ano. A 22 de janeiro de 2020 foi enviado, através de correio
eletrónico, o endereço eletrónico do questionário em uso, para todos os colaboradores (674), tendo
também o mesmo sido colocado na intranet - Qualidade - Formulários. Para relembrar e estimular o seu
preenchimento dentro do prazo de resposta (28 de
fevereiro de 2020), foram enviadas várias recordatórias,
constatando-se que nesse dia o número de respostas
aumentava. Optamos por não prolongar o prazo de
resposta inicial. Contudo, em virtude de terminar a uma
sexta-feira, o mesmo prolongou-se, informalmente, até 3
de março. A percentagem de respostas aumentou para
21% (+ 37 respostas).
Procedeu-se ao tratamento dos dados e à elaboração deste Relatório, com os seguintes objetivos:
- Conhecer o nível de satisfação dos seus colaboradores;
- Identificar áreas de melhoria.
Para tal, ir-se-á fazer uma abordagem global das 6 áreas questionadas, especificando o que nos parece
mais relevante. Far-se-á sempre uma comparação com os resultados obtidos no ano anterior, de 2019.
Para a monitorização deste processo, a CQSD construiu dois indicadores, Taxa de Adesão e Nível de
Satisfação dos Colaboradores, cujos resultados, se apresentam na conclusão.
QUESTIONÁRIO
O questionário utilizado foi elaborado com base na simplicidade, objetividade, clareza e rapidez no
preenchimento, bem como atendendo a algumas questões aparentemente mais pertinentes.
As 7 questões que o integram têm todas caráter de resposta obrigatória, com exceção da primeira, onde é
solicitada a identificação do Serviço onde o colaborador trabalha, para que não seja colocado em causa o
anonimato. A segunda e terceira perguntas são de cariz global; a quarta, quinta e sexta têm a ver
diretamente com o local de trabalho do colaborador - Satisfação com a gestão, com as condições de
trabalho e com o desenvolvimento das suas competências. A última questão aborda a motivação pessoal,
fator, como já foi referido, de crucial importância.
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Instrumento de Avaliação da Satisfação dos Colaboradores
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TRATAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
1. SERVIÇO/UNIDADE
Nesta variável pode verificar-se que, o número de colaboradores que identificaram o Serviço onde
trabalham, se manteve igual, 59,6%, sendo que, destes, o maior número de respostas tem origem nos
Serviços de Urgência Geral (URG), com 19 respostas e Medicina Interna (MI), com 13, seguido do Serviço
de Pediatria (PED), com 8. Para a elaboração gráfica, optamos por apenas apresentar os Serviços com n.º
de respostas superior a 3 (em ambos os anos).

2. SATISFAÇÃO GLOBAL COM O HDFF, EPE
Na análise das respostas dos colaboradores, quanto à satisfação global com o HDFF, EPE, verifica-se que,
cerca de 76,6% (2019:77%), identificam-se como satisfeitos ou muito satisfeitos. Em contrapartida,
constata-se que 23,4% (2019:23%) se posicionam como pouco satisfeitos, insatisfeitos e muito
insatisfeitos.
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3. SATISFAÇÃO PROFISSIONAL GLOBAL
Nesta variável abordam-se duas dimensões: a satisfação com o seu trabalho e a satisfação por trabalhar
no HDFF, EPE.
Como se pode observar nos gráficos seguintes, na primeira dimensão, 76,6% (+4,6%) dos colaboradores
expressam, no global, maior satisfação com o seu trabalho. Na segunda dimensão, 75,9% expressam
satisfação por trabalhar no HDFF, EPE, mas em menor percentagem do que no ano anterior (-3,9%).
Relativamente aos colaboradores não satisfeitos, 23,4% e 24,1%, no global e respetivamente, seguem a
mesma tendência, existindo menos insatisfeitos, na primeira dimensão (-2,5%), e mais na segunda
(+4,9%).

4. SATISFAÇÃO COM A GESTÃO DO SEU SERVIÇO/UNIDADE
São abordadas 6 dimensões nesta variável.
4.1. Comunicação e relações interpessoais
Verifica-se que a maioria dos colaboradores
(75,9%) mantém um nível de satisfação, com a
comunicação e relações interpessoais existentes
no seu Serviço/Unidade, semelhante ao do ano
anterior, por aumento dos satisfeitos (+9,6%) e
diminuição dos muito satisfeitos (-10,6%).
Os restantes 24% dos colaboradores aumentam,
ligeiramente (+0,9%), o seu nível de insatisfação
global.
4.2. Capacidade de liderança
Também aqui se verifica, que 73,7% dos
colaboradores (+12,2%) referem satisfação com a
capacidade de liderança existente no seu
Serviço/Unidade.
A percentagem de colaboradores não satisfeitos
diminui, no global, para 26,1% (-12,3%).
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4.3. Conceção dos processos do Serviço/Unidade
Neste caso, também 68,8% dos colaboradores
(+6,3%) refere estar satisfeita (+9,3%) ou muito
satisfeita (-3%).
Igualmente, a percentagem de colaboradores não
satisfeitos (31,2%) diminuiu 6,3%, no global,
havendo apenas um aumento ligeiro (+0,6%) no
grupo dos insatisfeitos.
4.4. Capacidade de organização
Também aqui se verifica que 63,2% dos
colaboradores (+2,7%) referem um nível de
satisfação global com a capacidade de organização
existente no seu Serviço/Unidade, principalmente
devido à variável “colaboradores satisfeitos”
(+6,9%), visto que os muito satisfeitos diminuíram
4,2%.
36,9% Dos colaboradores (-2,5%), referem um
nível insatisfatório com essa capacidade.
4.5. Postura face à mudança/modernização
Verifica-se, neste caso, que 70,3% dos
colaboradores (+3%) referem, no global, estar
satisfeitos com a postura face à mudança existente
no seu Serviço/Unidade. Também aqui, o aumento
é feito à custa dos satisfeitos (+7,2%),
apresentando os muito satisfeitos uma descida de
4,2%.
29,8% Dos colaboradores (-2,9%) referem um nível
de insatisfação, no global, com a mesma.
4.6. Reconhecimento do seu trabalho
Nesta última dimensão verifica-se, contrariamente
às dimensões anteriores, que 51,1% dos
colaboradores (+1,1%) apresentam um nível de
insatisfação, no global, com o reconhecimento do
seu trabalho.
Contudo, os restantes 48,9% dos colaboradores
(-1,1%) referem estar satisfeitos com o mesmo.
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5. SATISFAÇÃO COM AS CONDIÇÕES DE TRABALHO
Nesta variável abordam-se nove dimensões:
5.1. Distribuição e disposição do espaço
Verifica-se nesta dimensão que 54,6% dos colaboradores
(+1,7%) referem um nível de satisfação global com a
distribuição e disposição do espaço existentes no seu
Serviço/Unidade. Este aumento é apenas evidenciado no
grupo dos pouco satisfeitos (+5,4%).
Os restantes 45,4% dos colaboradores (-1,7%) referem
estar satisfeitos, globalmente, com as mesmas.
5.2. Ambiente de trabalho
Nesta dimensão, contrariamente à anterior, 63,8% dos
colaboradores (+0,3%) referem estar satisfeitos,
globalmente, com o ambiente de trabalho existente no
Serviço/Unidade.
Os restantes 36,1% dos colaboradores (-0,4%) referem
estar pouco satisfeitos com o mesmo.

5.3. Escala/horário de trabalho
Da mesma forma, a maioria (69,5%) dos colaboradores
(+7%) refere estar satisfeita globalmente com a
escala/horário de trabalho que lhes é aplicada.
Já 30,5% dos colaboradores (-7%) expressam-se pouco
satisfeitos, na globalidade.

5.4. Possibilidade de conciliação da escala/horário de
trabalho com a sua vida familiar e assuntos pessoais
Da mesma forma, a maioria (64,6%) dos colaboradores
(-0,8%) refere estar satisfeita com a possibilidade de
conciliar a sua vida profissional com a pessoal.
Contudo é de salientar que ainda 35,4% dos
colaboradores (+0,8%) referem estar pouco satisfeitos
com a mesma.
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5.5. Igualdade de oportunidades e de tratamento
Nesta dimensão, a maioria (63,8%) dos colaboradores
(+9%) refere estar satisfeita com a igualdade de
oportunidades e de tratamento que lhe é conferida.
Contudo, são ainda 36,2% dos colaboradores (-9%) que
apresentam um nível de insatisfação com a mesma.

5.6. Equipamento disponível para trabalhar
Verifica-se, nesta dimensão, que a maioria (53,9%) dos
colaboradores (+5,8%) refere estar satisfeita com o
equipamento
que
tem
disponível
no
seu
Serviço/Unidade.
Os restantes 46,1% dos colaboradores referem estar
pouco satisfeitos com o mesmo.

5.7. Condições de higiene
Nesta dimensão, a maioria (64,5%) dos colaboradores
(+7,8%) mostra-se satisfeita, na globalidade, com as
condições de higiene existentes enquanto 35,5% dos
colaboradores (-7,8%) se mostram pouco satisfeitos.

5.8. Condições de segurança
Nesta dimensão, pode observar-se que a maioria (53,9%)
dos colaboradores (+4,9%) se encontra satisfeita com as
condições de segurança em uso.
Os restantes 46% dos colaboradores referem estar pouco
satisfeitos (26,2%), insatisfeitos (10,6% e muito
insatisfeitos (9,2%).
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5.9. Vigilância da Medicina do Trabalho
Nesta última dimensão, a maioria (51,8%) dos
colaboradores (-2%) assume-se satisfeita com a vigilância
da Medicina do Trabalho existente.
Contudo, 48,3% dos colaboradores (+2,1%) encontramse pouco satisfeitos.

6. SATISFAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS
Nesta variável são abordadas sete dimensões:
6.1. Plano de Formação do HDFF
Nesta dimensão, a maioria (61%) dos colaboradores
(+3,3%) refere estar satisfeita com o Plano de
Formação do HDFF, EPE, em uso.
No entanto, 39% dos colaboradores apresentam um
nível de insatisfação global, quanto ao mesmo.

6.2. Plano de Formação no Serviço/Unidade
Verifica-se, nesta dimensão, que a maioria (57,5%)
dos colaboradores (+3,7%) refere estar satisfeita
com o Plano de Formação do seu Serviço/Unidade.
Os restantes 42,6% dos colaboradores apresentam
um nível de insatisfação global, quanto ao mesmo.

6.3. Oportunidade para o desenvolvimento de
competências
Nesta dimensão, a maioria (60,3%) dos
colaboradores (+3,6%) refere estar satisfeita com a
igualdade
de
oportunidades
para
o
desenvolvimento das suas competências.
Contudo, há 39,8% de colaboradores que
apresentam um nível de insatisfação global, quanto
à mesma.
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6.4. Atribuição de responsabilidades
Também nesta dimensão, a maioria (68,8%) dos
colaboradores (+4,4%) assume-se satisfeita com a
atribuição de responsabilidades realizada.
Apesar de menor que a percentagem da dimensão
anterior, ainda há 31,2% dos colaboradores que
apresentam um nível de insatisfação global, quanto
à mesma.
6.5. Envolvimento nos processos de tomada de
decisão
Nesta dimensão, a maioria (67,3%) dos
colaboradores (+1,5%) mostra-se satisfeita com o
seu envolvimento nos processos de tomada de
decisão.
No entanto, ainda existem 32,7% dos
colaboradores, que apresentam um nível de
insatisfação global, quanto ao mesmo.
6.6. Envolvimento nas atividades de melhoria
Nesta dimensão, também a maioria (66,6%) dos
colaboradores (+8,9%) refere estar satisfeita com o
seu envolvimento nas atividades de melhoria.
Contudo, é de realçar, ainda, a existência de uma
percentagem de 33,3% de colaboradores (-9%) que
apresentam um nível de insatisfação global, quanto
ao seu envolvimento.
6.7. Meios disponíveis de consulta (internet,
intranet, revistas…)
Nesta última dimensão, a maioria (71,6%) dos
colaboradores (+12,9%) assume-se como satisfeita
com os meios disponíveis de consulta de
informação.
No entanto, ainda 28,4% dos colaboradores
apresentam um nível de insatisfação global, quanto
aos mesmos.
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7. NÍVEIS DE MOTIVAÇÃO PESSOAL
Neste item abordam-se sete dimensões:
7.1. Para aprender novos métodos de trabalho
/organização
Nesta dimensão, a maioria (80,8%) dos colaboradores
(-8,6%) sente-se motivada para aprender novos
métodos de trabalho/ organização.
No entanto, 19,1% dos colaboradores (+8,6%)
apresentam um nível de desmotivação global.

7.2. Trabalhar em equipa
Nesta dimensão, também a maioria (83,7%) dos
colaboradores (-6,7%) sente-se motivada para
trabalhar em equipa.
No entanto, 16,2% dos colaboradores (+6,6%)
apresentam um nível de desmotivação global.

7.3. Participar em ações de formação
Igualmente, nesta dimensão, a maioria (80,8%) dos
colaboradores (-4,8%) sente-se motivada para
participar em ações de formação.
No entanto, 19,2% dos colaboradores apresentam um
nível de desmotivação para tal.

7.4. Participar em projetos de mudança
Também nesta dimensão, a maioria (86,5%) dos
colaboradores (+0,9%) sente-se motivada para
participar em projetos de mudança.
Contrariamente à dimensão anterior, existem 13,4%
dos colaboradores (-1%) que apresentam um nível de
desmotivação neste aspeto.
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7.5. Ter uma postura proativa de qualidade
Também nesta dimensão, a maioria (88,7%) dos
colaboradores (+0,2%) sente-se motivada para
apresentar uma postura proativa de qualidade.
Apenas 11,3% dos colaboradores (-0,2%) apresentam
um nível de desmotivação para tal.

7.6. Para ajudar a prestar um melhor serviço
Nesta dimensão, a grande maioria (90,1%) dos
colaboradores (-6,1%) sente-se motivada para ajudar
a prestar um melhor serviço.
Contudo, 9,9% dos colaboradores (+6,1%)
apresentam um nível de desmotivação neste âmbito.

7.7. Para sugerir melhorias
Também nesta ultima dimensão, a maioria (85,1%)
dos colaboradores (-6,2%) se sentem motivados para
sugerir melhorias.
À semelhança das dimensões anteriores, continua a
haver 14,8% dos colaboradores (+6,1%) que
apresentam um nível de desmotivação.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS
No geral, como se observa no gráfico seguinte, pode afirmar-se que os colaboradores continuam a fazer
uma avaliação positiva do HDFF, EPE, superior a 75% no que diz respeito à sua avaliação global, como
entidade e avaliação como prestador na mesma, bem como, nos seus níveis de motivação, apesar de esta
ter baixado cerca de 5 pontos percentuais relativamente a 2019.

Continua a evidenciar-se, embora com valores ligeiramente mais altos que em 2019, menor satisfação
atribuída a nível do Serviço (variável 4., 5. e 6. entre 59% (+3,3%) a 66,8% (+3,7%)), o que dá ao gráfico a
imagem de um copo deitado.
Este facto poderá ter a ver com a boa imagem e os bons resultados que o HDFF, EPE tem atingido ao longo
do tempo, sendo que, na prática diária, a proximidade e a vivência mais específica no Serviço/Unidade,
tem outro impacto, na perceção do colaborador.
Mantém-se a expressão negativa dos colaboradores, com maior percentagem (40,9%) na variável
“Condições de Trabalho”.
Especificando estas 3 variáveis, em que se continua a verificar uma percentagem inferior a 70% dos
colaboradores satisfeitos e muito satisfeitos, podemos constatar que, nas variáveis:
SATISFAÇÃO COM A GESTÃO DO SEU SERVIÇO/UNIDADE - Das 3 dimensões que apresentavam, em 2019,
valores inferiores a 50% de colaboradores satisfeitos, “Capacidade de liderança”, “Conceção dos
processos do Serviço/Unidade” e “Reconhecimento do seu trabalho”, apenas esta última se mantém e
com uma diferença significativa (N 53 - 37,6% satisfeitos). Mesmo somando os colaboradores muito
satisfeitos (N 16 -11,3%), não se consegue alcançar os 50%.
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SATISFAÇÃO COM AS CONDIÇÕES DE TRABALHO - A média de avaliação negativa, dos colaboradores,
continua a ser maior nesta variável, sendo 5 (+1) as dimensões onde a percentagem de colaboradores
satisfeitos é inferior a 50%: “Distribuição e disposição do espaço”, “Ambiente de trabalho”, “Equipamento
disponível para trabalhar”, “Condições de segurança” e “Vigilância da Medicina do Trabalho”. De realçar
que as únicas variáveis que se mantiveram nesta situação, relativamente a 2019, foram a “Distribuição e
disposição do espaço”; “Ambiente de trabalho” e “Equipamento disponível para trabalhar”. Quer a
“Possibilidade de conciliação da escala/horário de trabalho com a sua vida familiar e assuntos pessoais”
(esta era a que apresentava percentagem mais baixa de todas) e a “Igualdade de oportunidades e de
tratamento” obtiveram percentagens superiores a 50% de colaboradores satisfeitos. Este ano a dimensão
com valor significativamente mais baixo, do que as restantes, é a “Distribuição e disposição do espaço”.

SATISFAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS - Nesta variável, observa-se que,
contrariamente ao ano anterior, que todas as dimensões apresentam valores, de colaboradores
satisfeitos, superiores a 50%.
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Por outro lado, se analisarmos apenas a perceção dos colaboradores “muito satisfeitos” +”satisfeitos”,
versus os “insatisfeitos + muito insatisfeitos”, podemos observar que a percentagem de insatisfeitos e
muito insatisfeitos é, em média, de 8,3% (-2,2%), sendo que o valor máximo de insatisfação é atribuído às

condições de trabalho (16,2%, menos 3%) e o mínimo atribuído à satisfação global (4,2%, menos 2,5%).
Estes resultados confirmam uma melhoria na avaliação positiva feita pelos colaboradores.
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CONCLUSÃO
Como se pode observar no gráfico ao lado, podemos concluir
que o HDFF, EPE tem 71,5% dos seus colaboradores
satisfeitos ou muito satisfeitos, 20,2% pouco satisfeitos e
8,3% insatisfeitos ou muito insatisfeitos.
Analisando globalmente a evolução dos resultados, podemos
concluir que, numa primeira abordagem, existe uma
evolução positiva nas variáveis 4 - “Satisfação com a Gestão
do seu Serviço/Unidade” (4.1; 4.2 e 4.3), 5 - “Satisfação com
as Condições de Trabalho” (5.3; 5.5 e 5.7) e 6 - “Satisfação
com o Desenvolvimento das Competências” (6.6 e 6.7).
Salientamos que a dimensão “Equipamento disponível para trabalhar” (5.6) apesar de ter uma evolução
positiva, também apresenta, em simultâneo, um nível de insatisfação intermédio.

É de realçar apenas uma dimensão com evolução negativa “Reconhecimento do seu trabalho” (4.6), que
também apresenta, em simultâneo, um nível de insatisfação intermédio.
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Com evolução intermédia, observam-se as dimensões que integram as variáveis 5 - “Satisfação com as
Condições de Trabalho” (5.1; 5.8 e 5.9) e 6 - “Satisfação com o Desenvolvimento das Competências” (6.2).
Apesar da variável 7 - “Níveis de Motivação Pessoal” apresentar percentagens elevadas de colaboradores
motivados e muito motivados, salientamos que esta é menor do que a do ano anterior nas dimensões 7.1,
7.2, 7.6 e 7.7.
Acreditamos ter atingido os objetivos a que nos propusemos, fazendo apenas a ressalva de que
gostaríamos que a amostra fosse significativa (> 30%). No entanto, queremos agradecer, aos
colaboradores, o facto de, este ano, terem aderido em maior percentagem do que do ano passado (+5%).
É importante que os colaboradores tenham a noção que é do seu interesse responder a este tipo de
avaliações dentro do prazo estipulado, para que os resultados sejam significativos e tidos em conta pelo
Conselho de Administração e Gestão Intermédia.

Consideramos importante a posterior divulgação dos resultados finais, desta avaliação, a todos os
colaboradores, bem como na página eletrónica do HDFF, EPE.
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PLANO DE AÇÃO
Tendo em conta as conclusões, apresentamos uma proposta de Plano de Ação a implementar:
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